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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Α
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αντιµετώπιση πυρκαγιάς του Αγίου Όρους στη Χαλκιδική στις 8-8-2012. τόµ. Α', σ. 698.
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των λιµανιών και µαρίνων της χώρας. τόµ. Α', σ. 831.
ΑΓΟΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη στελέχωση των κενών περιφερειακών ιατρείων άγονων και νησιωτικών περιοχών από τους γιατρούς που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. τόµ. Ζ', σ. 5104.
ΑΓΟΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων της αντιµετώπισης της
ακρίβειας στην αγορά. τόµ. Θ', σ. 6979.
ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την συγχώνευση της Κεντρικής Αγοράς
Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΚΑΘ ΑΕ) µε τον Οργανισµό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ ΑΕ). τόµ. Γ', σ. 1839.
ΑΓΟΡΕΣ ΛΑΪΚΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε το θεσµό των λαϊκών αγορών. τόµ. ΣΤ', σ. 4779.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη διάθεση γαλακτοκοµικών-τυροκοµικών προϊόντων από παραγωγούς στις λαϊκές
αγορές. τόµ. Ζ', σ. 5249.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη διάθεση γαλακτοκοµικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές. τόµ. Ζ', σ. 5482.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τα προβλήµατα των πωλητών των λαϊκών αγορών. τόµ. ΙΕ', σ. 11241.
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Επαγγελµατιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο διαµαρτύρεται για την αιφνιδιαστική και
χωρίς κανένα διάλογο, κατάθεση νοµοσχεδίων στη Βουλή
σε βάρος του κλάδου τους και αιτείται την άµεση απόσυρσή
τους. τόµ. ΙΕ', σ. 11349.
ΑΓΡΟΤΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επιστροφή από
το δηµόσιο του ΦΠΑ στους αγρότες που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς. τόµ. Α', σ. 455.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-

νοµικών, σχετικά µε τις επιπτώσεις από τη διάλυση της ΑΤΕ
στους µικρούς και µεσαίους γεωργούς και κτηνοτρόφους.
τόµ. Α', σ. 534.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Άµεσα µέτρα για την προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και και των µικροµεσαίων αγροτών". (Προτείνοντες: Η Γενική Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα
Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 728.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
εισφορών των αγροτών υπέρ ΕΛΓΑ. τόµ. Ε', σ. 3402.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων του αγροτικού κόσµου. (Επερωτώντες: Είκοσι πέντε (25) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου). τόµ. Ε', σ. 3918-3941.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τις
δικαστικές διώξεις εναντίον αγροτοσυνδικαλιστών. τόµ.
ΣΤ', σ. 4674.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µη καταβολή
του 50% της ενιαίας ενίσχυσης 2012 σε Λάκωνες Αγρότες.
τόµ. ΣΤ', σ. 4712.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παρακράτηση 4,5 εκατοµµυρίων ευρώ από την πρόσθετη ενίσχυση των γεωργών που παράγουν ελαιοκοµικά προϊόντα. τόµ. Ζ', σ. 5247.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των αγροτών
στο εξηκοστό έβδοµο έτος. τόµ. Ζ', σ. 5715.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
άρση των αδικιών για τη συνταξιοδότηση των αγροτών. τόµ.
Θ', σ. 6710.
Αναφορά στις κινητοποιήσεις των αγροτών. τόµ. Θ', σ.
7205, 7212, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7226, 7227,
7228, 7230, τόµ. Ι', σ. 7236, 7237, 7249.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά:
α) µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του αγροτικού
χώρου και β) µε τα προβλήµατα στον αγροτικό τοµέα. τόµ.
Ι', σ. 7547.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το πρόγραµµα
εργασίας ανέργων στον αγροτικό τοµέα. τόµ. ΙΑ', σ. 8119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
συνταξιοδότηση των αγροτών που γεννήθηκαν το 1948.
τόµ. ΙΑ', σ. 8202.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις εγκρίσεις των
υποβληθέντων σχεδίων βελτίωσης από τους αγρότες. τόµ.
ΙΑ', σ. 8270.
Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως µε πρωτοβουλία του
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Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα: "Τα
προβλήµατα του αγροτικού κόσµου". τόµ. ΙΑ', σ. 83258359.
Ανακοινώνεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή των µπλόκων
της Ελλάδας κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την
αντίθεσή της στην πολιτική της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγεί στην εξαθλίωση χιλιάδες φτωχούς αγρότες και ζητεί άµεσα τη λήψη µέτρων στήριξης του
αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΙΑ', σ. 8497.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
συνταξιοδότηση των αγροτών. τόµ. ΙΒ', σ. 8810.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη στήριξη των
νέων αγροτών µέσα από το πρόγραµµα «Αλέξανδρος
Μπαλτατζής» και το Ταµείο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας.
τόµ. ΙΓ', σ. 9691.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αποζηµίωσης στους πληγέντες παραγωγούς φρούτων της Κεντρικής Μακεδονίας. τόµ. ΙΖ', σ. 12183.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΚΔ', σ. 1654.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Αναφορά στις νοσηλευτικές µονάδες της νησιωτικής Ελλάδας. τόµ. ΙΗ', σ. 13309, 13310, 13311, 13312.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Γενικής
Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία
σε θέµατα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας αγροτικών
προϊόντων και τροφίµων". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4119, ΦΕΚ: 32 Α’/13.02.2013). τόµ. Η', σ.
6093, τόµ. Θ', σ. 7014-7015.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίµων
της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας στην ανάπτυξη της ποιότητας και ασφάλειας στην παραγωγή και διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων". (Κατάθεση - Συζήτηση
- Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4165, ΦΕΚ: 157Α' / 09.07.2013).
τόµ. ΙΖ', σ. 12215, τόµ. ΙΘ', σ. 13700 - 13701.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αγροτική οικονοµία. τόµ. ΣΤ', σ. 4701.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά:
α) µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του αγροτικού
χώρου και β) µε τα προβλήµατα στον αγροτικό τοµέα. τόµ.
Ι', σ. 7547.
Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Με-

τώπου και Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα: "Τα
προβλήµατα του αγροτικού κόσµου". τόµ. ΙΑ', σ. 83258359.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη στρατηγική και
το σχεδιασµό για την ανασυγκρότηση του αγροτικού τοµέα.
τόµ. Ζ', σ. 5171.
Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα: "Τα
προβλήµατα του αγροτικού κόσµου". τόµ. ΙΑ', σ. 83258359.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις πιστώσεις και τις εγγυήσεις για την υλοποίηση εγκεκριµένων προγραµµάτων
στον αγροτικό τοµέα. τόµ. ΙΓ', σ. 9523.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΚΔ', σ. 1654.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.Τ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη ανάκλησης της ιδιωτικοποίησης της ΑΤΕ. τόµ. Α', σ. 416.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
διατήρηση των µισθολογικών και εργασιακών δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.
τόµ. Α', σ. 493.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις επιπτώσεις από τη διάλυση της ΑΤΕ
στους µικρούς και µεσαίους γεωργούς και κτηνοτρόφους.
τόµ. Α', σ. 534.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
εργασιακά και τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων και των συνταξιούχων της ΑΤΕ. τόµ. Ε', σ. 3397.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
απόφαση για απόλυση εργαζοµένων του διαγωνισµού 9Κ
της Αγροτικής Τράπεζας και την ανάγκη για πρόσληψη των
επιτυχόντων του διαγωνισµού 8Κ του ΙΚΑ. τόµ. Ζ', σ. 5055.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και άλλες
διατάξεις".( Κατάθεση -Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4138, ΦΕΚ: 72 Α' / 19.03.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8353, 86748687, 8705-8707, 8712-8758, τόµ. ΙΒ', σ. 8842-8843.
ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε τον
Αγωγό Φυσικού Αερίου The Trans Adriatic Pipeline Project
µετά του Παραρτήµατος αυτής". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4145, ΦΕΚ: 89 A'/18.04.2013). τόµ.
ΙΒ', σ. 9495, τόµ. ΙΔ', σ. 10210-10214.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ενηµέρωση για τον αγωγό φυσικού αερίου ΤΑΡ (Trans
Adriatic Pipeline) και την πρόοδο των ερευνών για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες. τόµ. ΙΘ', σ. 13791.
ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τον υπολογισµό της αναρρωτικής άδειας των αναπληρωτών καθηγητών στη διδακτική τους προϋπηρεσία. τόµ. Θ',
σ. 7151.
ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Αναστασιάδη Σ. τόµ. ΙΕ’, σ. 10977, τόµ. ΚΓ, σ. 818.
Αντωνίου Μ. τόµ. Θ', σ. 6916.
Αραµπατζή Φ. τόµ. Θ', σ. 6916.
Αυγερινοπούλου Θ. τόµ. Γ', σ. 2230, τόµ. Ε', σ. 3939,
τόµ. ΣΤ, σ. 4785, τόµ. ΙΑ, σ. 8600, τόµ. ΚΔ, σ. 2292.
Βαλαβάνη Ν. τόµ. ΙΔ', σ. 10181.
Βεσυρόπουλου Α. τόµ. Θ', σ. 6916, τόµ. ΙΗ, σ. 13416.
Βιρβιδάκη Κ. τόµ. Α', σ. 245, τόµ. Γ’, σ. 2346, τόµ. Ζ’, σ.
5173
Βλαχογιάννη Η. τόµ. Β', σ. 958, τόµ. Θ’, σ. 6916
Βορίδη Μ. τόµ. Α', σ. 819, τόµ. ΣΤ’, σ. 4785
Βουδούρη Ο. τόµ. Γ', σ. 2230, τόµ.Ι’, σ. 7921, τόµ. ΙΖ’, σ.
12656
Γεωργιάδη Α. τόµ. Ζ', σ. 5054.
Γιακουµάτου Γ. τόµ. Ι', σ. 7821.
Γιαννακάκη Μ. τόµ. Α', σ. 649, τόµ. Ι’, σ. 7821, τόµ. ΙΕ’,
σ. 11080, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11513.
Γκιουλέκα Κ. τόµ. ΙΒ', σ. 9504.
Δερµεντζόπουλου Α. τόµ. Γ', σ. 1777, τόµ. Ζ’, σ. 4976.
Δήµα Π. τόµ. Α', σ. 245, τόµ. Ζ’, σ. 4976, τόµ. Θ’, σ.
6916, 7158, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11883, τόµ. ΙΗ’, 13153, 13272,
τόµ. ΚΒ’, σ. 711, τόµ. ΚΔ’, σ. 2306.
Διακάκη Μ. τόµ. Ζ', σ. 5173.
Δούρου Ε. τόµ. ΙΔ', σ. 10181, τόµ. ΙΖ’, σ. 12656.
Καλαντζή Γ. τόµ. ΙΗ', σ. 13468.
Καµµένου Π. τόµ. Α', σ. 496, τόµ. ΣΤ’, σ. 4785.
Καραγιαννίδη Χ. τόµ. ΣΤ', σ. 4886.
Καραµανλή Α. τόµ. Θ', σ. 6916.
Καράµπελα Ι. τόµ. Ζ', σ. 5568, τόµ. Θ', σ. 6916.
Καρανάσιου Ε. τόµ. Δ', σ. 2934, τόµ. Θ’, σ. 6949, τόµ.
ΙΑ’, σ. 8499, τόµ. ΙΖ’, σ. 12175, τόµ. ΙΘ’, σ. 14119.
Κασαπίδη Γ. τόµ. Ι’, σ. 7926, τόµ. Κ’, σ. 14379.
Κατριβάνου Β. τόµ. Β', σ. 1053, τόµ. ΣΤ’, σ. 4719
Κατσαφάδου Κ. τόµ. Θ', σ. 6916.
Κεδίκογλου Σ. (ΠΑΣΟΚ). τόµ. ΙΒ', σ. 8868.
Κέλλα Χ. τόµ. Γ', σ. 2346, τόµ. Θ’, σ. 6916
Κεφαλογιάνννη Ι. τόµ. Θ', σ. 6916, τόµ. ΙΖ’, σ. 12856
Κόνσολα Ε. τόµ. Θ', σ. 6916.
Κοντογεώργου Κ. τόµ. ΙΓ', σ. 9854.
Κοντού Α. τόµ. Β', σ. 1036, τόµ. Ε’, σ. 3359, τόµ. Η’, σ.
6217
Κουκοδήµου Κ. τόµ. Η', σ. 5861.
Κουντουρά Έ. τόµ. Α', σ. 343, τόµ. Ζ’, σ. 4952, τόµ. Η’,
σ. 5861, τόµ. ΙΔ’. Σ. 10657, τόµ. ΙΗ’, σ. 13468
Κουτσούµπα Α. τόµ. Ζ', σ. 5249.
Κρεµαστινού Δ. τόµ. Α', σ. 496.
Κωνσταντινίδη Ε. τόµ. ΙΒ', σ. 9504.
Κωνσταντόπουλου Γ. τόµ. ΙΖ', σ. 12175.
Κωνσταντοπούλου Ζ. τόµ. Β', σ. 1018, τόµ. ΙΔ’, σ.
10718.

Λοβέρδου Α. τόµ. ΙΑ', σ. 8294.
Λυκούδη Σ. τόµ. Ζ', σ. 5418.
Μακρή Ζ. τόµ. ΙΖ', σ. 12656.
Μακρή-Θεοδώρου Ε. τόµ. Ζ', σ. 5468, τόµ. Θ’, σ. 6916.
Μάνη-Παπαδηµητρίου Α. τόµ. Α', σ. 630, τόµ. Η’, σ.
5789, τόµ. Θ’, σ. 6916.
Μανιάτη Ι. τόµ. Α', σ. 582, τόµ. Θ’, σ. 6749, τόµ. ΙΖ’, σ.
12656.
Μάρκου Α. τόµ. ΙΕ', σ. 11036, τόµ. ΚΔ’, σ. 2292.
Μαρτίνου Γ. τόµ. Θ', σ. 6916, τόµ. ΚΔ’, σ. 1797.
Μητσοτάκη Κ. τόµ. Γ', σ. 1777, σ. 2417, τόµ. Ζ’, σ.
5478, τόµ. ΙΖ’, σ. 12234
Μιχελάκη Ι. τόµ. ΙΔ', σ. 10691, τόµ. ΙΖ’, σ. 12605.
Μουτσινά Π. τόµ. ΙΘ', σ. 14119.
Μπακογιάννη Θ. τόµ. Β', σ. 835, τόµ. Γ’, σ. 2313, τόµ.
Δ’, σ. 2594, τόµ. Ζ’, σ. 4967, 5105.
Μπόλαρη Μ. τόµ. ΣΤ', σ. 4702.
Μπούρα Α. τόµ. Θ', σ. 6916, τόµ. ΙΕ’, σ. 11246, τόµ. ΙΖ’,
σ. 12647.
Ντόλιου Γ. τόµ. Β', σ. 903.
Ορφανού Γ. τόµ. ΣΤ', σ. 4856, τόµ. ΙΓ’, σ. 9691
Παναγούλη Σ. τόµ. ΙΕ', σ. 11350, τόµ. Κ’, σ. 14442
Παπαδόπουλου Μ. τόµ. ΙΒ', σ. 9504.
Παπανδρέου Γ. τόµ. Α', σ. 530, τόµ. Γ', σ. 2417, τόµ. Δ’,
σ. 2594, τόµ. Ε’, σ. 3321, 3939, τόµ. ΣΤ’, σ. 4785, τόµ. Θ’,
σ. 6943, 6985, τόµ. Ι’, σ. 7801, τόµ. ΙΑ’, σ. 8297, 8753,
τόµ ΙΓ, σ. 10169, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12004, τόµ. ΙΖ’, σ. 12234,
τόµ. ΙΗ’, σ. 12879, τόµ. ΙΘ’, σ. 13753, τόµ. Κ’, σ. 14429,
τόµ. ΚΔ’, σ. 1720.
Παραστατίδη Θ. τόµ. Α', σ. 582.
Παυλόπουλου Π. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11513.
Πολύδωρα Β. τόµ. Α', σ. 496, τόµ. ΙΗ’, σ. 13300.
Ρεπούση Μ. τόµ. Α', σ. 630, τόµ. ΣΤ’, σ. 4672, τόµ. Ζ’, σ.
5105, τόµ. Ι’, σ. 8029.
Σαλµά Μ. τόµ. ΚΔ', σ. 1658, 2136.
Σαχινίδη Φ. τόµ. Γ', σ. 1777, τόµ. Θ’, σ. 7002, 7158,
τόµ. ΙΔ’, σ. 10657, τόµ. ΙΘ’, σ. 13731, τόµ. ΚΔ’, σ. 2001.
Σενετάκη Μ. τόµ. Θ’, σ. 6916.
Σηφουνάκη Ν. τόµ. Δ', σ. 2934, τόµ. Ζ’, σ. 5568.
Σιούφα Π. τόµ. ΣΤ', σ. 4758.
Σκρέκα Κ. τόµ. Θ’, σ. 6916, τόµ. ΙΖ', σ. 12214.
Σπηλιωτόπουλου Α. τόµ. Δ', σ. 2934, τόµ. Ζ’, σ. 5183,
τόµ. ΙΓ’, σ. 10168, τόµ. ΙΗ’, σ. 12939.
Σταµενίτη Δ. τόµ. Θ', σ. 6916.
Ταµήλου Μ. τόµ. Θ', σ. 6916.
Τσακαλώτου Ε. τόµ. ΣΤ', σ. 4758.
Τσιάρα Κ. τόµ. ΚΔ', σ. 2292.
Φούντα Ν. τόµ. Α', σ. 649, τόµ. Γ’, σ. 2429, τόµ. ΙΑ’, σ.
8499, τόµ. ΙΕ’, σ. 11246
Χαϊκάλη Π. τόµ. ΙΑ', σ. 8477.
Χατζή Οσµάν Α. τόµ. Α', σ. 245, τόµ. Γ’, σ. 2187, τόµ.
ΙΑ’, σ. 8419
Χατζηδάκη Κ. τόµ. Δ', σ. 2611.
Χριστογιάννη Δ. τόµ. Θ', σ. 6916.
Χρυσοβελώνη Μ. τόµ. Α', σ. 108, τόµ. Ε’, σ. 3939, τόµ.
ΙΗ’, σ. 13272
Ψαριανού Γ. τόµ. Α', σ. 649, τόµ. ΙΑ’, σ. 8647
Ψυχάρη Α. τόµ. Γ', σ. 1783.
ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παρ. 16
του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης α-
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δειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις
(Α' 249)"" και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής"". (Κατάθεση -Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4117, ΦΕΚ: 29Α'
/05.02.2013). τόµ. Ζ', σ. 5197, τόµ. Θ', σ. 6785-6825,
6910.
ΑΔΕΙΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις άδειες των κρατουµένων στα σωφρονιστικά καταστήµατα της χώρας. τόµ. Α', σ. 707.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη χορήγηση αδειών στους κρατούµενους των σωφρονιστικών καταστηµάτων της χώρας. τόµ. Α', σ. 744.
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη λειτουργία των κυλιόµενων σκαλών
στο Διεθνές Αεροδρόµιο Ρόδου. τόµ. Α', σ. 728.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την µη καταβολή του παρακρατηθέντος ΦΠΑ από την εταιρεία "Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών - Ελ. Βενιζέλος". τόµ. Ζ', σ. 4955.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε το νέο διεθνές αεροδρόµιο στο Καστέλλι. τόµ. Θ', σ. 6889.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη λειτουργία του πολιτικού αεροδροµίου της Ανδραβίδας. τόµ. Ι', σ. 8013.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την πώληση του αεροδροµίου του Ελληνικού παρά την ύπαρξη αντίθετης απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας. τόµ. ΙΑ', σ. 8469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας
του κρατικού αερολιµένα Κέρκυρας. τόµ. ΙΕ', σ. 11077.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την αποκρατικοποίηση του αερολιµένος Χανίων. τόµ. ΙΕ', σ. 11298.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την επικείµενη ιδιωτικοποίηση του αεροδροµίου Χανίων. τόµ. ΙΕ', σ. 11303.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη µη καταβολή των δηµοτικών τελών από την εταιρία "Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.". τόµ. ΙΣΤ', σ. 11837.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την εγκατάσταση συστήµατος Common
User Terminal Equipment (C.U.T.E.) στο Αεροδρόµιο Χανίων. τόµ. ΙΗ', σ. 13271.
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις ελλείψεις στα πολεµικά αεροσκάφη της χώρας. τόµ. ΙΖ', σ. 12180.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις ελλείψεις στα πολεµικά αεροσκάφη της χώρας. τόµ. ΙΖ', σ. 12180.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την απαγόρευση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας της διάθεσης του βιβλίου µε ιστορικό
περιεχόµενο, που συνέγραψε αξιωµατικός της Πολεµικής
Αεροπορίας. τόµ. ΙΖ', σ. 12212.
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επίσκεψη του πρέσβη του Αζερµπαϊτζάν στη Θράκη. τόµ. ΙΒ', σ. 9090.
ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (ΑΠΕ-ΜΠΕ) Α.Ε.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε καταγγελίες εργαζοµένων στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. τόµ. Θ', σ. 7003.
ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας στις περιοχές πέριξ της Σπάρτης
εξαιτίας της παραβατικής συµπεριφοράς των Αθιγγάνων.
τόµ. Γ', σ. 2329.
ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε δηµοσιεύµατα του ελληνικού και ξένου τύπου για εκµίσθωση του λονδρέζικου κλαµπ "ΚΑΡΛΤΟΝ" από Έλληνες
Αξιωµατούχους, που συνόδευαν την ελληνική Ολυµπιακή
Οµάδα. τόµ. Α', σ. 645.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τα εθνικά κέντρα ολυµπιακής προετοιµασίας. τόµ. Ε', σ.
3339.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τη µαταίωση της συµµετοχής αθλητών σε ευρωπαϊκές
και παγκόσµιες διοργανώσεις λόγω οικονοµικής κρίσης.
τόµ. Ζ', σ. 5477.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Α.Α.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος
διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4077, ΦΕΚ:
168Α' / 31.08.2012). τόµ. Α', σ. 344, 563-602.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αντιµετώπιση κρουσµάτων βίας στους αθλητικούς
χώρους. τόµ. Γ', σ. 2183.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τα εθνικά κέντρα ολυµπιακής προετοιµασίας. τόµ. Ε', σ.
3339.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εσωτερικών: α) σχετικά µε τις περικοπές θέσεων
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εργασίας στα πολιτιστικά και αθλητικά προγράµµατα των
δήµων και β) σχετικά µε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για τη λειτουργία των δηµοτικών καλλιτεχνικών
σχολών και ωδείων. τόµ. Δ', σ. 2572.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τις περικοπές στον αθλητισµό. τόµ. Ζ', σ. 4907.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τη µαταίωση της συµµετοχής αθλητών σε ευρωπαϊκές
και παγκόσµιες διοργανώσεις λόγω οικονοµικής κρίσης.
τόµ. Ζ', σ. 5477.
ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε την οικονοµική διείσδυση των Τούρκων επιχειρηµατιών στα λιµάνια του Αιγαίου. τόµ. Δ', σ. 2952.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τις αυξανόµενες µεταναστευτικές πιέσεις στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. τόµ. Ε', σ.
3337.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την φορολογική επιβάρυνση
στα νησιά του Αιγαίου. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.κ. Π. Κουρουµπλής, Δ. Γάκης, Θ. Δρίτσας,
Ι. Ζερδελής, Α. Καλογερή, Α. Μητρόπουλος, Γ. Σταθάκης,
Ν. Συρµαλένιος, Ε. Τσακαλώτος και Δ. Τσουκαλάς). τόµ. Ι',
σ. 8018-8034.
ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του νέφους της αιθαλοµίχλης και την προστασία της δηµόσιας υγείας. τόµ. Θ', σ.
7066.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Αίτηση αντίρρησης Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για την ψήφιση του άρθρου 78
και επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Διαµόρφωση Φιλικού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές
και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις" και συζήτηση
αυτής. τόµ. ΙΔ', σ. 10405-10412, 10653.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ. Θ. Μπακογιάννη και κ. Δ. Παπαδηµούλη. τόµ. Γ', σ. 1853 - 1854, 1859 - 2108.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ. Θ. Μπακογιάννη και κ. Δ. Παπαδηµούλη. τόµ. Γ', σ. 1854, 1859-2108.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Λ. Γρηγοράκου, Χ. Κέλλα, Γ.
Λαµπρούλη και Κ. Μπαρµπαρούση. τόµ. Δ', σ. 2610-2611,
2615-2839.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Λ. Γρηγοράκου, Χ. Κέλλα, Γ. Λαµπρούλη και Κ. Μπαρµπαρούση.
τόµ. Δ', σ. 2610-2611, 2615-2839.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Η. Κασιδιάρη, Π. Ηλιόπουλου,

Γ. Γερµενή και Ι. Πλακιωτάκη. τόµ. Δ', σ. 2968-2969,
2971-3195.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Η. Κασιδιάρη, Π. Ηλιόπουλου,
Γ. Γερµενή και Ι. Πλακιωτάκη. τόµ. Δ', σ. 2969, 2971 3195.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Νταβλούρου (δύο δικογραφίες), Μ. Κασσή, Α. Νάκου και Κ. Κοντογεώργου. τόµ. Ι',
σ. 7251-7253, 7256, 7268-7526.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Νταβλούρου (δυο δικογραφίες), Μ. Κασσή, Α. Νάκου και Κ. Κοντογεώργου. τόµ. Ι',
σ. 7253, 7256, 7268-7526.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Κασσή (πέντε δικογραφίες)
και Δ. Χριστογιάννη. τόµ. Ι', σ. 7550 - 7767.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Κασσή (πέντε δικογραφίες)
και Δ. Χριστογιάννη. τόµ. Ι', σ. 7559-7767.
Αναφορά στην άρση ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. ΙΒ', σ.
8855.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Ταµήλου (3 δικογραφίες)
και Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΒ', σ. 8862 - 9082.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Ταµήλου (3 δικογραφίες) και
Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΒ', σ. 8863 - 9082.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Φ. Πιπιλή και κ. Δ. Κυριαζίδη.
τόµ. ΙΒ', σ. 9227-9233, 9236-9451.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής, για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Φ. Πιπιλή
και Δ. Κυριαζίδη. τόµ. ΙΒ', σ. 9230-9233, 9236-9451.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Κασσή και Μ. Ταµήλου (τέσσερις δικογραφίες). τόµ. ΙΔ', σ. 10291-10292, 1040110405, 10412, 10413-10652.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Κασσή
και Μ. Ταµήλου (τέσσερις δικογραφίες). τόµ. ΙΔ', σ.
10291-10292, 10401-10405, 10412-10652.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσεις ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Η. Παναγιώταρου, Ν. Κακλαµάνη, Π. Τατσόπουλου και Ο. Βουδούρη.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 11572 - 11583, 11586 - 11790.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Η. Παναγιώταρου, Ν. Κακλαµάνη, Π. Τατσόπουλου και Ο. Βουδούρη.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 11574, 11586-11590.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Κεφαλογιάννη, Χ. Kέλλα, Σ.
Γεωργιάδη και Μ. Κασσή (2 δικογραφίες). τόµ. ΙΖ', σ.
12394-12599.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Κεφαλογιάννη, Χ. Κέλλα, Σ. Γεωργιάδη και Μ. Κασσή (δύο δικογραφίες). τόµ. ΙΖ', σ. 12395-12398, 12399-12599.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Διακάκη, Λ. Κανέλλη, Ε.
Δούρου, Α. Μανδρέκα, Μ. Ταµήλου και Κ. Κοντογεώργου.
τόµ. ΙΗ', σ. 12946-13153.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της α-
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συλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Διακάκη, Λ. Κανέλλη, Ε.
Δούρου, Α. Μανδρέκα. Μ. Ταµήλου και Κ. Κοντογεώργου.
τόµ. ΙΗ', σ. 12956-13152.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Κ. Κοντογεώργου, Γ. Λαµπρούλη, Ε. Καρανάσιου, Γ. Γερµενή και Ε. Μπούκουρα.
τόµ. Κ', σ. 14159, 14163, 14170-14385.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων εισαγγελικής
αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Κ. Κοντογεώργου, Γ. Λαµπρούλη, Ε. Καρανάσιου, Γ. Γερµενή και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. Κ', σ. 14163, 14170-14385.
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ
Αίτηση αµφισβήτησης που ετέθη από τους Βουλευτές του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, αναφορικά µε την τροπολογία
14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών, που εισάγεται προς συζήτηση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ. Α',
σ. 571.
Συζήτηση επί της αµφισβήτησης αναφορικά µε την τροπολογία 14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών, που εισάγεται προς συζήτηση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 571 - 572.
Ψηφοφορία επί της αµφισβήτησης αναφορικά µε την
τροπολογία 14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου
υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών, που εισάγεται προς συζήτηση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. Α', σ. 572.
Αίτηση αµφισβήτησης που ετέθη από τριάντα δύο Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου αναφορικά µε τις τροπολογίες µε
γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και µε γενικό αριθµό 25 και
ειδικό 9, που έχουν εισαχθεί προς συζήτηση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών,
ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" και που αφορούν την κύρωση και απόκτηση ισχύος
τυπικού νόµου, από το χρόνο εκδόσεώς τους, των κανονιστικών περιεχοµένου αποφάσεων της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων (Ε.Σ.Α.Λ.) και τη ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε τις τοποθετήσεις αποφοίτων παραγωγικών σχολών του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), αντίστοιχα. (Απερρίφθη). τόµ. Β', σ.
1124.
Συζήτηση επί της αµφισβήτησης αναφορικά µε τις τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και µε γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9, που έχουν εισαχθεί προς συζήτηση στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων
δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και
άλλες διατάξεις" και που αφορούν την κύρωση και απόκτηση ισχύος τυπικού νόµου, από το χρόνο εκδόσεώς τους,
των κανονιστικών περιεχοµένου αποφάσεων της Επιτροπής
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων (Ε.Σ.Α.Λ.) και τη ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε τις τοποθετήσεις αποφοίτων πα-

ραγωγικών σχολών του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), αντίστοιχα. τόµ. Β', σ. 11241126, 1128, 1129.
Ψηφοφορία επί της αµφισβήτησης αναφορικά µε τις
τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και µε γενικό
αριθµό 25 και ειδικό 9, που έχουν εισαχθεί προς συζήτηση
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων
και άλλες διατάξεις" και που αφορούν την κύρωση και απόκτηση ισχύος τυπικού νόµου, από το χρόνο εκδόσεώς τους,
των κανονιστικών περιεχοµένου αποφάσεων της Επιτροπής
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων (Ε.Σ.Α.Λ.) και τη ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε τις τοποθετήσεις αποφοίτων παραγωγικών σχολών του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), αντίστοιχα. (Απερρίφθη). τόµ.
Β', σ. 1126.
Ένσταση αµφισβήτησης που ετέθη από σαράντα ένα
Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, στην τροπολογία µε γενικό
αριθµό 38 και ειδικό αριθµό 17 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου
3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α'
152), όπως ισχύει" (Α' 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου
ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς,
Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου,
Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6)" (Α' 175) και άλλες διατάξεις" που αφορά ρυθµίσεις εφαρµογής του νόµου
4046/2012 και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις. τόµ. Ε', σ.
3742-3744.
Συζήτηση επί της αµφισβήτησης που ετέθη από σαράντα
ένα Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, στην τροπολογία µε
γενικό αριθµό 38 και ειδικό αριθµό 17 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου
2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ,
ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6)" (Α' 175)
και άλλες διατάξεις" που αφορά ρυθµίσεις εφαρµογής του
νόµου 4046/2012 και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις. τόµ. Ε',
σ. 3742-3744.
Ψηφοφορία επί της αµφισβήτησης αναφορικά µε την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 38 και ειδικό αριθµό 17 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6
Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174),
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της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου,
Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008
(Α' 6)" (Α' 175) και άλλες διατάξεις", που αφορά ρυθµίσεις
εφαρµογής του νόµου 4046/2012 και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις.(Απερρίθφη). τόµ. Ε', σ. 3744.
Αίτηση αµφισβήτησης Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, περί
του απαράδεκτου της συζήτησης της από 25 Ιουλίου 2013
τροπολογίας µε περιεχόµενο την έγκριση και τροποποίηση
Οργανισµών (αριθµός τροπολογίας 693/70) και την τροπολογία που αφορά τροποποίηση του ν. 4148/2013 περί Σύστασης Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας (αριθµός τροπολογίας 710/86) του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ', σ. 611.
Συζήτηση επί της αίτησης αµφισβήτησης Βουλευτών του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, των τροπολογιών 693/70 και 710/86 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ', σ.
611-616.
Ψηφοφορία επί της αίτησης αµφισβήτησης Βουλευτών
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, επί των τροπολογιών 693/70 και 710/86
του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". (Απερρίθφη). τόµ. ΚΒ', σ. 616.

των, των σχολαζουσών κληρονοµιών, καθώς και των καταπατηµένων ακινήτων. τόµ. ΙΓ', σ. 10119.

ΑΚΙΝΗΤΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε δηµοσιεύµατα για άρση της απαγόρευσης πλειστηριασµών ακινήτων αξίας µέχρι 200 χιλιάδων ευρώ. τόµ. Δ',
σ. 2954.
Αναφορά στην πολιτική φορολόγησης των ακινήτων. τόµ.
Θ', σ. 7090, 7096, 7104, 7105, 7122, 7127.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υπερφορολόγηση των ακινήτων.
τόµ. ΙΑ', σ. 8225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υπερφορολόγηση σε συνδυασµό
µε το "πάγωµα" της οικοδοµικής δραστηριότητας. τόµ. ΙΓ',
σ. 9781.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων διακοπής της διαδικασίας κατάσχεσης σπιτιών ανέργων πολιτών. τόµ. ΚΒ', σ. 309.

ΑΛΒΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Αλβανίας για την εδαφική ακεραιότητα του ελληνικού κράτους. τόµ. Ζ', σ. 5169.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την οριοθέτηση της ΑΟΖ µεταξύ Ελλάδας
και Αλβανίας και τις δηλώσεις Αλβανών πολιτικών περί
"Τσαµουριάς". τόµ. Θ', σ. 6728.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε τον
Αγωγό Φυσικού Αερίου The Trans Adriatic Pipeline Project
µετά του Παραρτήµατος αυτής". (Κατάθεση -Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4145, ΦΕΚ: 89 A'/18.04.2013). τόµ.
ΙΒ', σ. 9495, τόµ. ΙΔ', σ. 10210-10214.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση των οφειλών του
προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ του Υπουργικού
Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4160, ΦΕΚ: 142
Α'/12.06.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 12098, τόµ. ΙΖ', σ. 1268812712.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την παραχώρηση οικοπέδου ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας για την ανέγερση του Αστυνοµικού Μεγάρου Κέρκυρας. τόµ. Α', σ. 820.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναζήτηση πηγών εσόδων για το
Δηµόσιο από την αξιοποίηση των εθνικών κληροδοτηµά-

ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων της αντιµετώπισης της
ακρίβειας στην αγορά. τόµ. Θ', σ. 6979.
ΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων προστασίας των κατοίκων των ακριτικών περιοχών
της ελληνοαλβανικής µεθορίου από αλλοδαπούς κακοποιούς. τόµ. ΙΖ', σ. 12179.
ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την "κινηµατογράφηση στην Ακρόπολη ντοκιµαντέρ µε
θέµα τη ζωή του Μωάµεθ Β’". τόµ. Γ', σ. 2179.
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόρειων Σποράδων. τόµ. Α', σ. 267.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4150,
ΦΕΚ: 102 Α’/29.04.2013). τόµ. ΙΒ', σ. 9138, τόµ. ΙΔ', σ.
10799-10846, τόµ. ΙΕ', σ. 10860-10936, 10982-10996,
11005-11019, 11107.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την ανάγκη ακτοπλοϊκής σύνδεσης των Βορείων Σποράδων µε τα λιµάνια Θεσσαλονίκης και Βόλου. τόµ. ΙΖ', σ. 12626.
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ΑΛΙΕΙΑ-ΑΛΙΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στον τοµέα της αλιείας. τόµ. Θ', σ. 7148.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόδοση των
µέτρων στήριξης της ελληνικής αλιείας και τον εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών. τόµ. ΙΕ', σ. 11248.
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη δωρεάν εξέταση αλλοδαπών στα δηµόσια νοσοκοµεία σε βάρος Ελλήνων ασθενών. τόµ. Α', σ. 244.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη δηµόσια συνάθροιση Πακιστανών στο κέντρο της Αθήνας.
τόµ. Α', σ. 509.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την λήψη µέτρων αποτροπής περιστατικών βίας κατά αλλοδαπών. τόµ. Γ', σ. 2426.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επικείµενη απόφαση της Ολοµέλειας
του Συµβουλίου της Επικρατείας για την ιθαγένεια και τη
συµµετοχή αλλοδαπών στις Δηµοτικές Εκλογές. τόµ. Ζ', σ.
5722.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις αλλοδαπές που εργάζονται παράνοµα ως αποκλειστικές νοσοκόµες στα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας. τόµ. Ι', σ. 7922.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη "µη εφαρµογή της υπ' αριθµ.
460/2013 απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)". τόµ. Κ', σ. 14395.
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανάγκη προστασίας του Αµβρακικού Κόλπου. τόµ. ΣΤ',
σ. 4752.
ΑΜΠΕΛΙΑ-ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
κατά της καταστροφής των αµπελώνων. τόµ. Β', σ. 1172.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη στήριξη των αµπελοκαλλιεργητών και της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αµπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ). τόµ. Ε', σ.
3341.
ΑΜΥΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις δηλώσεις του Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος περί κατοχής των σχεδίων για την άµυνα της χώρας. τόµ. Θ', σ. 6947.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ

του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας, σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας που αφορά στη συνεργασία εντός
του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜAMSCC)". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4192, ΦΕΚ: 206 Α'/26.09.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ.
ΚΓ', σ. 1367-1376, 1536.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε το
Υπουργικό Συµβούλιο της Ουκρανίας για την Αµοιβαία
Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών περί Άµυνας".
(Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4190, ΦΕΚ:
204 A'/26.09.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΓ', σ.
1370-1376, 1586.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της
Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου
Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας
και της Βόρειας Ιρλανδίας αναφορικά µε την Ίδρυση, Διοίκηση και Λειτουργία του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας
Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας (JCBRN Defence COE Operation MOU)". (Κατάθεση Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4193, ΦΕΚ: 207
A'/26.09.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12780, τόµ. ΚΓ', σ. 13661375, 1430.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της
Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου
Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
της Βόρειας Ιρλανδίας και του Στρατηγείου της Ανώτατης
Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού, σχετικά µε τη
Λειτουργική Σχέση που αφορά το Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής
Άµυνας (JCBRN Defence COE Functional Relationship
MOU)". (Κατάθεση -Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4191,
ΦΕΚ: 205 A'/26.09.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12780, τόµ. ΚΓ', σ.
1366-1376.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη Συνεργασία στον Τοµέα
της Στρατιωτικής Γεωγραφίας". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4202, ΦΕΚ: 220 A'/14.10.2013). τόµ.
ΙΗ', σ. 12956, τόµ. ΚΔ', σ. 2208-2210.
ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Αναφορά στην Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ. ΚΓ',
σ. 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1137.
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ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την ενίσχυση της αµυντικής θωράκισης της χώρας µας. τόµ. ΙΗ', σ. 13157.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ανάγκη συνταγµατικής αναθεώρησης και την τήρηση
της νοµιµότητας στις προαγωγές στο Δικαστικό Σώµα. τόµ.
Ε', σ. 3334.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ
Κήρυξη της έναρξης (από τον προσωρινό Πρόεδρο κ. Ιωάννη Τραγάκη) της πρώτης πανηγυρικής συνεδρίασης της
Βουλής της Α’ Συνόδου της ΙΕ’Περιόδου Προεδρευοµένης
Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 1.
Ανακοινώνεται το υπ’αριθµόν 72/2012 Προεδρικό Διάταγµα: "Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής". τόµ. Α', σ. 1-3.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Αντώνη Σαµαρά µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει για
την εκλογή του την εκλογική περιφέρεια του Ν. Μεσσηνίας.
τόµ. Α', σ. 4, 5.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς / Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα, µε
την οποία δηλώνει ότι επιλέγει για την εκλογή του την εκλογική περιφέρεια Α’ Αθηνών. τόµ. Α', σ. 4, 6.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κόµµατος κ.
Ευάγγελου Βενιζέλου µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει για
την εκλογή του την εκλογική περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης.
τόµ. Α', σ. 4, 7.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου, µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει για την εκλογή του
την εκλογική περιφέρεια Β’ Αθηνών. τόµ. Α', σ. 4, 8.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ.
Νικόλαου Μιχαλολιάκου, µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει
για την εκλογή του την εκλογική περιφέρεια Α’ Αθηνών.
τόµ. Α', σ. 4, 9.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτη
Κουβέλη, µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει για την εκλογή
του την εκλογική περιφέρεια Β’Αθηνών. τόµ. Α', σ. 4, 10.
Ανακοινώνεται επιστολή της Γενικής Γραµµατέως της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Αλεξάνδρας Παπαρήγα, µε την οποία δηλώνει
ότι επιλέγει για την εκλογή της την εκλογική περιφέρεια Β’
Αθηνών. τόµ. Α', σ. 4, 11.
Ανακοινώνεται γραπτή δήλωση της Γενικής Γραµµατέως
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρας Παπαρήγα, µε την οποία διατυπώνει απόψεις σχετικά µε τον όρκο των Βουλευτών. τόµ.
Α', σ. 22,24.
Ανακοινώνεται γραπτή δήλωση του Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα, µε την οποία διατυπώνει απόψεις σχετικά µε τον όρκο. τόµ. Α', σ. 22-23.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, µε

θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" και µε την οποία ανακοινώνονται προς το Σώµα τα Προεδρικά Διατάγµατα 82/20-62012, 83/20-6-2012, 84/21-6-2012, 86/21-6-2012 και
87/22-6-2012. τόµ. Α', σ. 27-32.
Ανακοινώνεται το υπ’αριθµ. 86/21-6-2012 Προεδρικό
Διάταγµα µε το οποίο διορίστηκαν τα νέα µέλη της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α', σ. 27, 29 - 32.
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 87/22-6-2012 Προεδρικό
Διάταγµα µε το οποίο διορίστηκαν οι: α) Δηµήτριος Κούρκουλας στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών και β) Γεώργιος Μαυραγάνης στη θέση του Υφυπουργού Οικονοµικών. τόµ. Α', σ. 27, 32.
Ανακοινώνεται το υπ’αριθµ. 84/21-6-2012 Προεδρικό
Διάταγµα µε το οποίο έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις των
µελών της Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραµµένου. τόµ. Α',
σ. 27 - 29.
Ανακοινώνεται το υπ’αριθµ. 82/20-6-2012 Προεδρικό
Διάταγµα, µε το οποίο έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Πρωθυπουργός κ. Παναγιώτης Πικραµµένος του
Όθωνα και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του. τόµ. Α', σ.
27 - 28.
Ανακοινώνεται το υπ’αριθµ. 83/20-6-2012 Προεδρικό
Διάταγµα, µε το οποίο διορίστηκε Πρωθυπουργός ο Αντώνιος Σαµαράς του Κωνσταντίνου, Αρχηγός του Κόµµατος
της "Νέας Δηµοκρατίας". τόµ. Α', σ. 28.
Ανακοινώνονται επιστολές των κ.κ. Τ. Κοψαχείλη, Βουλευτή Γρεβενών και Μ. Κάσση, Βουλευτή Ιωαννίνων, µε την
οποία δηλώνουν ότι επιλέγουν το Βουλευτικό αξίωµα και
παραιτούνται από οποιαδήποτε θέση σε ιδιότητα που αποτελεί ασυµβίβαστο προς τη βουλευτική ιδιότητα. τόµ. Α', σ.
33-34.
Ανακοινώνεται η εκλογή του Ευάγγελου-Βασιλείου Μεϊµαράκη για το αξίωµα του Προέδρου της Βουλής για την ΙΕ’
Περίοδο. τόµ. Α', σ. 35.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθησαν για την ΙΕ' Περίοδο για το αξίωµα
του Α' Αντιπροέδρου ο κ. Ιωάννης Τραγάκης, του Β' Αντιπροέδρου ο κ. Αθανάσιος Νάκος, του Γ' Αντιπροέδρου ο κ.
Χρήστος Μαρκογιαννάκης, του Δ' Αντιπροέδρου ο κ. Ιωάννης Δραγασάκης, του Ε' Αντιπροέδρου ο κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος και του ΣΤ' Αντιπροέδρου η κ. Μαρία Κόλλια Τσαρούχα. τόµ. Α', σ. 40.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία ο προτεινόµενος για το αξίωµα του Ζ' Αντιπροέδρου κ. Πολύβιος Ζησιµόπουλος δεν εκλέγεται γιατί δεν
συγκέντρωσε τις απαιτούµενες ψήφους. τόµ. Α', σ. 40.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για το αξίωµα των Κοσµητόρων της
Βουλής της ΙΕ' Περιόδου της Α' Συνόδου οι κ.κ. Κωνσταντίνος Κουκοδήµος, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και Αθανάσιος Αθανασίου. τόµ. Α', σ. 40.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για το αξίωµα των Γραµµατέων της
Βουλής της ΙΕ' Περιόδου της Α' Συνόδου οι κ.κ. Χρίστος
Δήµας, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, Ιωάννης Κεφαλογιάννης, Μάξιµος Σενετάκης, Μαρία Μπόλαρη και Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος. τόµ. Α', σ. 40.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής 'Αρτας κ. Χ. Γκόκας κατέθεσε επιστολή µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει το Βουλευτικό αξίωµα και παραιτείται από οποιαδήποτε ιδιότητα
που αποτελεί ασυµβίβαστο προς τη βουλευτική ιδιότητα.
τόµ. Α', σ. 41.
Ανακοινώνεται η από 6ης Ιουλίου 2012 επιστολή του
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Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί
τα Προεδρικά Διατάγµατα 89/5-7-2012 και 90/5-7-2012 µε
θέµα: "Κυβερνητική Μεταβολή". τόµ. Α', σ. 43-44.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα, προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την
οποία ορίζει ως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου τους κ.κ. Π. Λαφαζάνη, Βουλευτή Β' Πειραιώς,
Δ. Παπαδηµούλη, Βουλευτή Β' Αθηνών και Π. Κουρουµπλή, Βουλευτή Β' Αθηνών. τόµ. Α', σ. 51, 52.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Ευάγγελου Βενιζέλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ορίζει ως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος τους κ.κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, Βουλευτή Β' Αθηνών
και κ. Π. Χριστοφιλοπούλου, Βουλευτή Αττικής. τόµ. Α', σ.
51,53.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή κ.
Νικόλαου Μιχαλολιάκου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Χ. Παππά, Βουλευτή Επικρατείας, ως Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Π.
Ηλιόπουλο, Βουλευτή Μαγνησίας και ως Γραµµατέα τον κ.
Π. Ζησιµόπουλο, Βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης. τόµ. Α', σ.
51,54.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτη Κουβέλη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ορίζει ως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους της Δηµοκρατικής Αριστεράς τους κ.κ. Ν. Τσούκαλη,
Βουλευτή Αχαΐας και Β. Οικονόµου, Βουλευτή Αττικής. τόµ.
Α', σ. 51,55.
Ανακοινώνεται επιστολή της Πρόεδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και Γενικής Γραµµατέως του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρας Παπαρήγα προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ορίζει ως Αναπληρωτές Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας τους κ.κ. Σ.
Χαλβατζή, Βουλευτή Β' Αθηνών και Α. Παφίλη, Βουλευτή
Επικρατείας. τόµ. Α', σ. 51, 56.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Χαλκιδικής κ. Ε. Καρανάσιος, κατέθεσε επιστολή µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει το Βουλευτικό αξίωµα και παραιτείται από οποιαδήποτε
ιδιότητα που αποτελεί ασυµβίβαστο προς τη βουλευτική ιδιότητα. τόµ. Α', σ. 106-107.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 8356/5933 από 8/7/2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, µε την οποία καθορίστηκε η αρµοδιότητα των Διαρκών
Επιτροπών της Βουλής για την Α' Σύνοδο της ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου για την επεξεργασία και εξέταση ή τη συζήτηση και ψήφιση νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων, µετά
τη σύσταση, ανασύσταση και συγχώνευση συγκεκριµένων
Υπουργείων. τόµ. Α', σ. 191-193.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Σερρών κ. Ν. Σιώης κατέθεσε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι παραιτείται από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Α', σ. 216.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 9021/6436 από 17 Ιουλίου

2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊµαράκη , για τη σύσταση και συγκρότηση των Διαρκών
Επιτροπών της Ολοµέλειας της Βουλής, για την Α' Σύνοδο
της ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Α', σ. 217-224.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 9200/6542 από 20/7/2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, για τη σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας, για την Α' Σύνοδο της
ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Α', σ. 225-227.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 9365/6664 από 23 Ιουλίου
2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊµαράκη, για τη σύσταση και συγκρότηση των Ειδικών
Μόνιµων Επιτροπών, για την Α' Σύνοδο της ΙΕ' Περιόδου.
τόµ. Α', σ. 229-236.
Ανακοινώνεται επιστολή του Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ορίζονται οι κ.κ. Τ. Κουίκ, Βουλευτής
Επικρατείας και Ε. Μαριάς, Βουλευτής Ηρακλείου. τόµ. Α',
σ. 237-238.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν σε πρώην µέλη της
Κυβέρνησης. τόµ. Α', σ. 245.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 9367/6666 από 23 Ιουλίου
2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊµαράκη, για τη σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής
Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. τόµ. Α', σ.
251-253.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε
την οποία ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της
Νέας Δηµοκρατίας κατ' αλφαβητική σειρά οι Βουλευτές: Μ.
Βορίδης, Βουλευτής Αττικής, Σ. Βούλτεψη, Βουλευτής Β' Αθηνών και Ε. Κεφαλογιάννης, Βουλευτής Ηρακλείου. τόµ.
Α', σ. 301-302.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 9948/7090 από 31 Ιουλίου
2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊµαράκη, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη
από το άρθρο 49Α του Κανονισµού της Βουλής Επιτροπή
Δηµοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισµών Κοινής
Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Α', σ.
308-310.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκε για το αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής της ΙΕ' Περιόδου της Α' Συνόδου ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής. τόµ. Α', σ. 337.
Ανακοινώνεται ότι η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο µετάλλιο στους Ολυµπιακούς Αγώνες, στο τζούντο µε τον πρωταθλητή Ηλία Ηλιάδη. τόµ. Α', σ. 364.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 10009/7130 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, από 1 Αυγούστου 2012, µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από τα άρθρα 31Α, 31Β και 31Γ του Κανονισµού της
Βουλής, Ειδικές Διαρκείς Επιτροπές. τόµ. Α', σ. 418 - 422.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 10064/7171 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, από 2 Αυγούστου 2012, µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής, Επι-
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τροπές Οικονοµικών και Βιβλιοθήκης της Βουλής. τόµ. Α',
σ. 431 - 434.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 1772, της 3ης Αυγούστου
2012, επιστολή του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη
Σαµαρά, µε την οποία γνωστοποιεί στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ότι ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 486-487.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν σε πρώην µέλη της
Κυβέρνησης. τόµ. Α', σ. 513.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 και επί του Κανονισµού της Βουλής «για τη διερεύνηση των συνθηκών που
οδήγησαν στην προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της
Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης
και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και κάθε ενεχόµενου προσώπου».
τόµ. Α', σ. 731-743.
Ανακοινώνεται ότι έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου επί του άρθρου
4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων
κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012,
4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών
εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα"
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β',
σ. 942.
Δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών κ. Χ. Σταϊκούρα ότι
αποσύρεται η παράγραφος 4 του άρθρου 4 που είχε προστεθεί σαν νοµοτεχνική βελτίωση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων για τη συµφωνία συµβιβασµού µε
τη "SIEMENS" στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β', σ. 981.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπρόσωπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Π. Λαφαζάνη, ότι αποσύρεται η αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων

3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών", ύστερα από τη δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών ότι αποσύρεται η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου. τόµ. Β', σ. 981.
Δήλωση του Υπουργού Ναυτιλίας ότι η ρύθµιση σχετικά
µε το τέλος πλου και παραµονής σκαφών αναψυχής αποσύρεται από το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών
ελέγχων και άλλες διατάξεις", η οποία και θα κατατεθεί εκ
νέου. τόµ. Β', σ. 1091.
Ανακοινώνεται ότι έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών,
ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ. 1157.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του πρώην Πρωθυπουργού
Γεωργίου Παπανδρέου του Ανδρέα. τόµ. Γ', σ. 1802.
Ανακοινώνεται ότι έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή
Αυγή για τη ψήφιση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων
συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα
αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ', σ. 2167.
Ανακοινώνεται ότι έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας δεκαέξι Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, επί της
πρότασης νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Για την
οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών"
η οποία δεν έγινε δεκτή γιατί προσκρούει στο άρθρο 73
παρ. 3 του Συντάγµατος. τόµ. Γ', σ. 2364.
Δήλωση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ότι αποσύρει από την τροπολογία µε γενικό αριθµό 30 και ειδικό 2, τις παραγράφους 10, 11 και
12, σχετικά µε την κατάργηση εργοδοτικών εισφορών σε
ποσοστό 1,1 υπέρ των οργανισµών Εργατικής Κατοικίας
και Εργατικής Εστίας, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του
Προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"". τόµ. Γ', σ. 2493.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες κατά πρώην Πρωθυπουργών και
του Πρωθυπουργού, κατά µελών της Κυβέρνησης και κατά
διατελεσάντων Υπουργών. τόµ. Γ', σ. 2524.
Ανακοινώνεται ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων του 62ου
Δηµοτικού Σχολείου Πάτρας κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την περικοπή των µισθών που οδηγεί τους εργαζοµένους στην εξαθλίωση και
αιτείται την άµεση συνδροµή της πολιτείας για την εύρυθµη
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λειτουργία των σχολικών µονάδων. τόµ. Δ', σ. 2869-2872.
Ανακοινώνεται ότι, µε την υπ’ αριθµ. 12872/8896 από
19.10.2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από
το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής Υποεπιτροπές
των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών: Α)Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Προστασίας
Περιβάλλοντος, Β)Υποεπιτροπή για τα θέµατα των Ατόµων
µε Αναπηρία της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και Γ)Υποεπιτροπή
Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών. τόµ. Δ', σ. 2886-2889.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς, µε επιστολή που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί ότι ο
Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, τίθεται
εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας.
τόµ. Δ', σ. 2927-2928.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Ιωάννης
Μιχελογιαννάκης, µε επιστολή που απέστειλε προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί
ότι στο εξής δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της
Δηµοκρατικής Αριστεράς. τόµ. Δ', σ. 2932-2933.
Ανακοινώνεται ότι η Εθνική Συνοµοσπονδία Αναπήρων
και Θυµάτων Πολέµου Ελλάδος κατέθεσε ψήφισµα µε το
οποίο εκφράζει την διαµαρτυρία της στην κατάργηση πολλών προνοµίων των αναπήρων και θυµάτων πολέµου τόµ.
Ε', σ. 3365-3367.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος καταθέτει ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την εκποίηση των δηµοσίων επιχειρήσεων
στρατηγικής σηµασίας και δηµοσίου συµφέροντος. τόµ. Ε',
σ. 3748-3752.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρας, καταθέτει στον Πρόεδρο της Βουλής κ. ΕυάγγελοΒασίλειο Μεϊµαράκη µε τη µορφή stick (ψηφιακό µέσο αποθήκευσης) τον Κρατικό Προϋπολογισµό του οικονοµικού
έτους 2013 και τους Προϋπολογισµούς ορισµένων ειδικών
ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2013. τόµ.
Ε', σ. 3822.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρας καταθέτει στον Πρόεδρο της Βουλής κ. ΕυάγγελοΒασίλειο Μεϊµαράκη το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 και τον τόµο που αναφέρεται στις εκθέσεις των γενικών διευθυντών φορολογίας
και φορολογικών ελέγχων, τελωνείων και ειδικό φόρων
κατανάλωσης, διοίκησης και δηµοσιονοµικών ελέγχων του
Υπουργείου Οικονοµικών καθώς και τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν.2262/1995 όπως αυτό ισχύει.
τόµ. Ε', σ. 3822.
Ανακοινώνεται ότι κατά τη συνεδρίαση της 31/10/2012,
το άρθρο 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει"
(Α' 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,

Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α' 6)" (Α' 175) και άλλες διατάξεις", εκ παραδροµής ανακοινώθηκε ότι έγινε δεκτό, αλλά όπως προκύπτει από τη καταµέτρηση των ψήφων της ονοµαστικής ψηφοφορίας, τελικά το άρθρο δεν έγινε δεκτό. τόµ. Ε', σ.
3866.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διεβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει: α)Δικογραφία που αφορά τους κ.κ. α) Ευάγγελο Βενιζέλο, β) Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, πρώην Υπουργό Οικονοµικών και β) Δικογραφία που αφορά τον
πρώην Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δηµήτριο Αβραµόπουλο. τόµ. Ε', σ. 3913.
Ανακοινώνεται ότι αποσύρεται η αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, επί των αντιρρήσεων για το
αποτέλεσµα της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ.
ΣΤ', σ. 4042.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Δ. Ανδρουλάκη
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε
την οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΣΤ', σ. 4274.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Ε. Γλέζου, σχετικά µε το θέµα της ισηγορίας. τόµ. ΣΤ', σ.
4517.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Αντώνη Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής
κ. Θεόδωρος Σολδάτος τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΣΤ', σ. 4650-4651.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής. τόµ. ΣΤ', σ. 4723.
Ανακοινώνεται ότι ο Εισαγγελέας του Άρειου Πάγου διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, αναφορά του Εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος µε συνηµµένη ποινική προκαταρκτική δικογραφία που σχηµατίστηκε µε αφορµή δηλώσεις στον τύπο του πρώην εκπροσώπου της Ελλάδας στο
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο κ. Παναγιώτη Ρουµελιώτη.
τόµ. Ζ', σ. 4924.
Ανακοινώνεται ότι ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής
ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, αναφορά του Εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος µε συνηµµένη ποινική προκαταρκτική δικογραφία που σχηµατίστηκε προκειµένου να
διακριβωθούν οι συνθήκες κατά τις οποίες είχε περιέλθει
στο Υπουργείο Οικονοµικών ψηφιακός δίσκος µε τα ονοµατεπώνυµα Ελλήνων υπηκόων που διατηρούσαν καταθέσεις σε τράπεζα στην Ελβετία. τόµ. Ζ', σ. 4955.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ο-
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µάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, µε επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί ότι ο
Βουλευτής Β' Αθήνας κ. Α. Λοβέρδος τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Ζ', σ. 5049-5050.
Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας υπέβαλε στη Βουλή το κείµενο
της Διεθνούς Σύµβασης Εργασίας µε αριθµό 189 και της
Διεθνούς Σύστασης Εργασίας µε αριθµό 201 σχετικά µε
την "Αξιοπρεπή εργασία για τους οικιακούς εργαζόµενους",
που υιοθετήθηκαν από την 100η Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας (Ιούνιος 2011). τόµ. Ζ', σ. 5197.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας του Λιβάνου ο Στρατηγός Μισέλ
Σουλεϊµάν µε δεκαµελή αντιπροσωπεία. τόµ. Ζ', σ. 5201.
Ανακοινώνονται οι αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων της 22ας Νοεµβρίου 2012, που αφορούν µειώσεις
στις αποδοχές των Βουλευτών, καθώς και στις παροχές αυτών. τόµ. Ζ', σ. 5211-5222.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Κ. Μαρκόπουλου σύµφωνα µε την οποία ζητεί να ενηµερωθεί το Σώµα,
ότι από σήµερα αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και είναι ανεξάρτητος Βουλευτής χωρίς καµία κοµµατική δέσµευση. τόµ. Ζ', σ. 54635464.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Β' Πειραιά κ. Ι. Κουράκος µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ενηµερώνει για την ανεξαρτητοποίησή
του από το κόµµα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. Ζ', σ.
5475-5476.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τον νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του τέως Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. τόµ. Ζ', σ. 5729.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης µε
επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη γνωστοποιεί ότι οι Βουλευτές κ.κ. Ο. Βουδούρης και Π. Μουτσινάς τίθενται εκτός της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς. τόµ. Η', σ. 5768.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 3110 από 31 Δεκεµβρίου
2012 πρόταση που κατέθεσαν 72 Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς,
για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, σχετικά µε την υπόθεση της παράδοσης ψηφιακού δίσκου (CD) από το γαλλικό
Υπουργείο Οικονοµικών στις ελληνικές αρχές µε περιεχόµενο ηλεκτρονικά αρχεία µε ονόµατα Ελλήνων καταθετών
στην Τράπεζα HSBC της Ελβετίας («λίστα Lagarde») και για
την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της νόθευσης εγγράφου (άρθρο 242 παράγραφος 2 και 3 του Ποινικού
Κώδικα) και της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 του
Ποινικού Κώδικα) από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών
κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. τόµ. Η', σ. 5769-5782.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του Υπουργού Οικονοµικών
κ. Ιωάννη Στουρνάρα. τόµ. Η', σ. 5796.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 36, από 7 Ιανουαρίου
2013, πρόταση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και
εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του
Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής
και το άρθρο 5 του ν. 3126/ 2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.
3961/2011 και για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων,
που αφορούν την υπόθεση της επονοµαζόµενης «λίστας
Lagarde» από τους: Α) κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου,
πρώην Υπουργό Οικονοµικών, για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων: α) της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο (άρθρο 242 παράγραφος 2 και 3 του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και 98 του Ποινικού Κώδικα), β) της απιστίας στην υπηρεσία (άρθρο 256 παράγραφος γ' υποπαράγραφος β' του Ποινικού Κώδικα), γ) της
παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα)
και δ) της πλαστογραφίας (άρθρο 216 του Ποινικού Κώδικα) και Β) κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, πρώην Υπουργό Οικονοµικών για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων: α) Της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο (άρθρο 242 παράγραφος 2 και 3 του Ποινικού
Κώδικα, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και 98 του Ποινικού Κώδικα), β) της απιστίας στην υπηρεσία (άρθρο 256
παράγραφος γ', υποπαράγραφος β' του Ποινικού Κώδικα)
και γ) της παραβίασης καθήκοντος (άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα). τόµ. Η', σ. 5796-5838.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 51 από 9 Ιανουαρίου 2013
πρόταση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων και όλοι οι Βουλευτές
του Κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και όλοι οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ.
Ν. Νικολόπουλος, συνολικά δηλαδή 37 Βουλευτές, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του πρώην Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου, καθώς και των πρώην Υπουργών Οικονοµικών κ.κ.
Ευάγγελου Βενιζέλου και Γεωργίου Παπακωνσταντίνου
κατ' άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος και 153 επόµενα
του Κανονισµού της Βουλής για τα αδικήµατα της νόθευσης
και υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. Η', σ. 5939-5962.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Δράµας κ. Χ. Αηδόνης,
µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, δηλώνει ότι αποχωρεί από
την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και ανεξαρτητοποιείται. τόµ. Η', σ. 60906092.
Ανακοινώνεται η κατάθεση της επιστολής του πρώην
Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου που απέστειλε προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ενόψει
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της συζήτησης και λήψης απόφασης για σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος,
τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών" όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, επί
της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης
Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός τους, ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι
Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής
κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ', σ. 6617-6618.
Ανακοινώνεται ότι διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης συµπληρωµατική αναφορά του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, µε επισυναπτόµενα έγγραφα, σχετικά µε την υπόθεση της αποκληθείσης "λίστας Λαγκάρντ". τόµ. Θ', σ. 6674.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν των αποτελεσµάτων της ταυτόχρονης διεξαχθείσας µυστικής ψηφοφορίας γίνεται δεκτή η
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης µε την προβλεπόµενη
πλειοψηφία της παραγράφου 3, του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής για τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ.
Παπακωνσταντίνου, σύµφωνα µε την πρόταση που υπέβαλαν 72 Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς και απορρίπτεται η σύσταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τον πρώην Υπουργό Ευάγγελο Βενιζέλο, για τον πρώην Πρωθυπουργό Γεώργιο
Παπανδρέου και για τον πρώην Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήµο, διότι δεν συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία
των Βουλευτών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 86 του Συντάγµατος και στην παράγραφο 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ', σ. 6695.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης θα αποτελείται
από 15 µέλη και θα υποβάλει το πόρισµά της και το αποδεικτικό υλικό µέχρι τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013. τόµ.
Θ', σ. 6695.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό κ. Σ. Κεδίκογλου. τόµ. Θ', σ. 6716.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει: α) Δικογραφία που αφορά τον τέως Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γ.
Παπακωνσταντίνου και β) Δικογραφία που αφορά την τέως
Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
κα Α. Διαµαντοπούλου. τόµ. Θ', σ. 6733.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 17 Ιανουαρίου
2013 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, όπως αυτή
τροποποιήθηκε κατά τη σηµερινή συνεδρίαση µε την υπ’ αριθµ. 990/689/22-1-2013 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής συγκροτήθηκε 13µελής Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως

αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011
«προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε
την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων
της Τράπεζας HSBC». τόµ. Θ', σ. 6788, 6790-6793.
Δήλωση του Υπουργού Υγείας κ. Α. Λυκουρέντζου ότι αποσύρει την τροπολογία µε γενικό αριθµό 197 και ειδικό αριθµό 12, της 18ης Ιανουαρίου 2013, του σχεδίου νόµου
του Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς,
µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες διατάξεις", που αφορά ρυθµίσεις σχετικά µε την προθεσµία έκδοσης της προκήρυξης για τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθµών κ.λπ.. τόµ. Θ', σ. 6905.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών"
όπως ισχύει: α) Δικογραφία που αφορά στον τέως Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο,
β) Δικογραφία που αφορά στους διατελέσαντες Πρωθυπουργούς κ.κ. Γεώργιο Παπανδρέου και Λουκά Παπαδήµο, γ) Δικογραφία που αφορά στους διατελέσαντες Πρωθυπουργούς καθώς και Υπουργούς Εξωτερικών, Οικονοµικών και Εθνικής Οικονοµίας, δ) Δικογραφία που αφορά
στα µέλη της Κυβέρνησης Αντωνίου Σαµαρά, ε) Δικογραφία που αφορά στους τέως Υπουργό και Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.κ. Ανδρέα Λοβέρδο και
Μιχαήλ Τιµοσίδη αντίστοιχα, καθώς και στον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο. τόµ. Θ', σ. 7053.
Ενηµέρωση της Βουλής από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ι. Βρούτση για τα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο Υπουργείο Εργασίας
και για την κατάληψη του γραφείου του στις 30 Ιανουαρίου
2013 από διαδηλωτές. τόµ. Θ', σ. 7071.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, των Βουλευτών κ.κ. Α. Ψυχάρη
και Π. Δήµα και ογδόντα έξι Βουλευτών που την συνυπογράφουν, µε την οποία αιτούνται την παρέµβαση του Προέδρου της Βουλής για την πλήρη εφαρµογή του νόµου για
την καθολική απαγόρευση του καπνίσµατος εντός του Κοινοβουλίου. τόµ. Ι', σ. 7857.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί το 18/16-2-2013 Προεδρικό Διάταγµα, µε θέµα: "Κυβερνητική µεταβολή". τόµ. ΙΑ', σ.
8036-8037.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ.
Ιωάννη Πανάρετο. τόµ. ΙΑ', σ. 8145.
Δήλωση του Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Ι. Τραγάκη ότι
η Κυβέρνηση αποσύρει τις τροπολογίες που είχαν κατατεθεί
προς συζήτηση στα σχέδια νόµου του Υπ. Εξωτερικών: α)
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης του
Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση" και β) "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης για τη δηµιουργία Μικτής Επι-
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τροπής Συνεργασίας µεταξύ της µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων". τόµ. ΙΑ', σ. 8241.
Ανακοινώνεται ότι µε την 21-02-2013 επιστολή του προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, γνωστοποιεί ότι επανεντάσσονται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος οι Βουλευτές κ.κ. Α.
Γκερέκου (Κερκύρας), Μ. Κασσής (Ιωαννίνων), Ι. Κουτσούκος (Ηλείας) και Κ. Σκανδαλίδης (Α' Αθηνών). τόµ. ΙΑ', σ.
8259-8260.
Ανακοινώνεται ότι µε επιστολές τους προς τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, οι Βουλευτές κ.κ. Α.
Γκερέκου, Μ. Κασσής, Ι. Κουτσούκος και Κ. Σκανδαλίδης
αποδέχονται την επανένταξή τους στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΙΑ',
σ. 8259, 8261-8264.
Ανακοινώνεται ότι έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων και
των Βουλευτών Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
«Κύρωση της από 31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής
Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και
ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής» η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 5 Μαρτίου 2013. τόµ. ΙΑ', σ.
8369.
Απόσυρση της τροπολογίας που αφορά την επαναφορά
του γένους ως προϋπόθεση εισαγωγής στις στρατιωτικές
και αστυνοµικές σχολές, που είχε εισαχθεί προς συζήτηση
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία". τόµ. ΙΑ', σ. 8383.
Απόσυρση από τον Υπουργό Υγείας της τροπολογίας
248/18 που αφορά θέµατα του ΤΑΙΠΕΔ από το σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις", η οποία θα ξανακατατεθεί στο επόµενο νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΑ', σ. 8411.
Ανακοινώνεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή των µπλόκων
της Ελλάδας κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την
αντίθεσή της στην πολιτική της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγεί στην εξαθλίωση χιλιάδες φτωχούς αγρότες και ζητεί άµεσα τη λήψη µέτρων στήριξης του
αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΙΑ', σ. 8497.
Ανακοινώνεται επιστολή του Δηµάρχου Καβάλας. τόµ.
ΙΑ', σ. 8519.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά τον τέως Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήµο, καθώς και α) τον διατελέσαντα Υπουργό Εσωτερικών κ. Α. Γιαννίτση και β) τον διατελέσαντα
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Μ. Παπαϊωάννου. τόµ. ΙΑ', σ. 8563.
Ανακοινώνεται ότι έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων 58 και 60 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-

µάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις" από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου η οποία θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013. τόµ. ΙΑ', σ. 8644.
Ανακοινώνεται ότι το συντονιστικό συµβούλιο των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων
και των Σωµάτων Ασφαλείας κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή του στα µέτρα λιτότητας που οδηγούν στην εξαθλίωση της ελληνικής κοινωνίας και στη
διακύβευση της εθνικής κυριαρχίας και διεκδικεί την επίλυση θεσµικών και οικονοµικών αιτηµάτων. τόµ. ΙΒ', σ. 8804.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: α) τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ευάγγελο Βενιζέλο (δύο δικογραφίες), β) τον πρώην Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου και γ) τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Π.
Μπεγλίτη. τόµ. ΙΒ', σ. 8814.
Ανακοινώνεται ότι έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και των Ανεξάρτητων Βουλευτών κ.κ. Ι. Μιχελογιαννάκη και Ν. Νικολόπουλου επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 328 και ειδικό αριθµό 108 του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)" η οποία θα διεξαχθεί την Πέµπτη 28 Μαρτίου 2013. τόµ. ΙΓ', σ. 9631.
Ανακοινώνεται η παράταση λειτουργίας της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: «Προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC», για την
υποβολή του πορίσµατός της έως και την 15η Απριλίου
2013. τόµ. ΙΓ', σ. 9742.
Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Ευάγγελος Μεϊµαράκης ανακοινώνει προς το Σώµα τον θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου
της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου και εκφράζει τη θλίψη του
καθώς και όλου του Σώµατος. τόµ. ΙΓ', σ. 9750.
Ανακοινώνεται επιστολή του Διοικητικού Συµβουλίου του
Συλλόγου των Υπαλλήλων της Βουλής µε την οποία εκφράζει τα συλλυπητήρια του για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου
της Βουλής κ. Αθανάσιου Νάκου. τόµ. ΙΓ', σ. 9753.
Ανακοινώνεται ότι έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της ψήφισης στο σύνολο του σχεδίου νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις" η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη
10 Απριλίου 2013. τόµ. ΙΔ', σ. 10210.
Ανακοινώνεται ότι έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας επί του συνόλου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ', σ. 10292.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία ο Βουλευτής κ. Γ. Καλαντζής εκλέχθηκε ως Β’Αντιπρόεδρος της Βουλής. τόµ. ΙΔ', σ. 10721.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: "Προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου
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Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC", έως
και την 25η Απριλίου 2013. τόµ. ΙΔ', σ. 10767.
Ανακοινώνεται ότι έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου επί των άρθρων
1, 4, 5, 19, 20, 30, 38, 39, 43, 44, 48 και 49 και επί της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 447 και ειδικό 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις"
και η οποία θα διεξαχθεί την Πέµπτη 18 Απριλίου 2013.
τόµ. ΙΕ', σ. 10938.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν αποτελέσµατος της ονοµαστικής ψηφοφορίας το άρθρο 19 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις" που αφορά στη
ναυτολόγηση κατώτερων πληρωµάτων στα ποντοπόρα και
σκάφη αναψυχής, δεν έγινε δεκτό. τόµ. ΙΕ', σ. 11006.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
κ. Ι. Μανιάτη. τόµ. ΙΕ', σ. 11061.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1) Στον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και
στον πρώην Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Ανδρέα Λοβέρδο. 2) Στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου. 3) Στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη. τόµ. ΙΕ', σ. 11164.
Ανακοινώνεται ότι η Παν-Βορειοηπειρωτική Επιτροπή Αγώνα, κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο διαµαρτύρεται, καθώς µε την ψήφιση των διατάξεων του ν. 4093/2012 η Κυβέρνηση προώθησε κριτήρια ολοκληρωτικού αποκλεισµού
των Ελλήνων οµογενών από τη Βόρειο Ήπειρο από το πενιχρό οικονοµικό βοήθηµα των 360 ευρώ που λαµβάνουν
από τον ΟΓΑ όλοι οι ανασφάλιστοι υπερήλικες Έλληνες
για την επιβίωσή τους. τόµ. ΙΕ', σ. 11200.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ιωάννη Δριβελέγκα. τόµ. ΙΕ', σ. 11211.
Ανακοινώνεται η παράταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
κατά του πρώην Υπουργού κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου,
σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της τράπεζας HSBC, ως τις 17 Ιουνίου 2013.
τόµ. ΙΕ', σ. 11268.
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Επαγγελµατιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο διαµαρτύρεται για την αιφνιδιαστική και
χωρίς κανένα διάλογο, κατάθεση νοµοσχεδίων στη Βουλή
σε βάρος του κλάδου τους και αιτείται την άµεση απόσυρσή
τους. τόµ. ΙΕ', σ. 11349.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτή κ. Κ. Παπακώστα,
Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, µε την οποία ενηµε-

ρώνει ότι στις 13 Ιουνίου 2013 θα οριστεί ως "Πρέσβειρα
Καλής Θελήσεως για τα δικαιώµατα του Ανθρώπου", στο
πλαίσιο της παρουσίασης του νέου Σύνθετου Δείκτη για την
Ισότητα των Φύλων, από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 11511.
Ανακοινώνεται ότι η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα, απέστειλε επιστολή, µε την οποία ορίζει ως
Αναπληρωτές Εκπροσώπους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, τους κ.κ. Α. Παφίλη, Βουλευτή Επικρατείας και Ν. Καραθανασόπουλο, Βουλευτή Αχαΐας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 1151111512.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Δ. Κουσελά. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11543.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν, πρώτον, στον
πρώην Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφη, στον πρώην Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Ν. Λέγκα και στον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Α. Κοντό και δεύτερον, στο διατελέσαντα Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.
Δ. Αβραµόπουλο. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12035.
Ανακοινώνεται απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής των
Ελλήνων, σχετικά µε τη "ρύθµιση θεµάτων που αφορούν
στην αεροπορική µετακίνηση των Βουλευτών της Επαρχίας". τόµ. ΙΣΤ', σ. 12051 - 12055.
Ανακοινώνεται ότι η Παµποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδος
κατέθεσε ψήφισµα το οποίο αποδόθηκε και στο Τουρκικό
Προξενείο Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12075.
Ανακοινώνεται ότι Ιερείς της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κατέθεσαν ψήφισµα για το σχέδιο
νόµου κατά του ρατσισµού. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12104.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: α) στον Υπουργό
Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Κ. Μουσουρούλη και β) στον διατελέσαντα Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. τόµ. ΙΖ', σ. 12181.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφία η οποία αφορά στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Π. Παναγιωτόπουλο. τόµ. ΙΖ', σ. 12372.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος, µε επιστολή του προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ορίζει ως
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Ελλήνων
τον Βουλευτή Ηρακλείου κ. Ε. Μαριά και Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή Β' Αθηνών κ. Β.
Καπερνάρο. τόµ. ΙΖ', σ. 12399.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές κατέθεσαν πρόταση, κατά τα άρθρα 86 παρ.1 του Συντάγµατος
και 154-155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή που διενεργεί προκαταρτική εξέταση
κατά του πρώην Υπουργού κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρ-
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χείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν
και τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για
το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο
256 περίπτωση γ' υποπερίπτωση α' και β' Ποινικού Κώδικα). τόµ. ΙΖ', σ. 12610-12623.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση που κατέθεσαν πενήντα
τέσσερις Βουλευτές µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της
Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο
αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία, έγινε δεκτή. τόµ. ΙΖ',
σ. 12830.
Ανακοινώνεται ότι η ήδη συσταθείσα Κοινοβουλευτική Επιτροπή µετά την απόφαση του Σώµατος για επέκταση της
προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση ενδεχόµενης
τέλεσης του αδικήµατος της απιστίας στην Υπηρεσία από
τον πρώην Υπουργό κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, θα υποβάλει
το πόρισµα και το αποδεικτικό υλικό συνολικώς ως την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013. τόµ. ΙΖ', σ. 12830.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: στον διατελέσαντα
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, στον διατελέσαντα Υπουργό
Πολιτισµού κ. Π. Γερουλάνο και στους διατελέσαντες Υπουργούς Οικονοµικών από 18.4.2011 έως 1.8.2012 κ.κ.
Ε. Βενιζέλο, Φ. Σαχινίδη, Γ. Ζανιά και Ι. Στουρνάρα. τόµ.
ΙΗ', σ. 12892.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
των οικογενειών του Γρηγόρη Λαµπράκη και του Γιώργου
Τσαρουχά. τόµ. ΙΗ', σ. 13293.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC", που έχει
συσταθεί κατά τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού
της Βουλής, έως την Πέµπτη 4 Ιουλίου 2013. τόµ. ΙΗ', σ.
13313.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί τα Π. Δ. 116/25-6-2013
(ΦΕΚ 151/25-6-2013 Τ.Α) και το 117/25-6-2013 (ΦΕΚ
151/25-6-2013 Τ.Α) µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή". τόµ.
ΙΘ', σ. 13562 - 13566.
Ανακοινώνεται ότι µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων καθορίστηκε αρµόδια για την εξεργασία και εξέταση ή τη συζήτηση και ψήφιση των νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων αρµοδιότητας του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού και η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καθορίστηκε αρµόδια για την επεξεργασία και εξέταση ή τη συζήτηση και ψήφιση των νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων αρµοδιότητας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. τόµ. ΙΘ', σ. 1372913730.

Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 1951 από 1η Ιουλίου 2013
επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά προς τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι οι Βουλευτές κ.κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος
(Ευβοίας) και Θεόδωρος Σολδάτος (Λευκάδας) επανεντάσσονται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ', σ. 13735 - 13736.
Ανακοινώνονται οι επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ.
Μαρκόπουλου και Θ. Σολδάτου µε τις οποίες δηλώνουν την
αποδοχή της επανένταξής τους στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ', σ. 13735, 1373713738.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, µε επιστολή
του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί ότι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος ορίζεται ο Βουλευτής Κοζάνης κ. Π. Κουκουλόπουλος. τόµ. ΙΘ', σ. 13793.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 1981/4-7-2013 επιστολή του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη,µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Ιωάννης Μιχελογιαννάκης, εντάσσεται
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου. τόµ. ΙΘ',
σ. 13795-13796.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Ι. Μιχελογιαννάκη µε την οποία δηλώνει αποδοχή της ένταξής του στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου. τόµ. ΙΘ', σ.
13795, 13797.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και 71 Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παρ. 2
του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της Βουλής, που
θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και
το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις
παντός υπευθύνου, που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης
κατάργησης της ΕΡΤ ΑΕ. και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην Επικράτεια. τόµ. ΙΘ', σ. 13802-13824.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
«προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεώργιου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε
την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων
της Τράπεζας HSBC» υπέβαλε στις 4 Ιουλίου 2013 το Πόρισµα της στον Πρόεδρο της Βουλής, το οποίο θα καταχωριστεί στα Πρακτικά. τόµ. ΙΘ', σ. 13833 - 14103.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Ευάγγελος
Μεϊµαράκης,
τροποποιώντας
την
υπ’
αριθµ.
9021/6436/17.7.2012 απόφασή του, ανασυγκροτεί τη
Διαρκή Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης. τόµ. ΙΘ', σ. 14110 - 14111.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1. Στους διατελέσαντες Υπουργό και Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, κ.κ. Άννα Διαµαντοπούλου και
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Ιωάννη Πανάρετο, 2. Στον διατελέσαντα Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο, 3. Στον
Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Σουρνάρα και στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Συµεών Κεδίκολγου και
4. Στη διατελέσασα Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων κ. Άννα Διαµαντοπούλου. τόµ. ΙΘ', σ.
14120.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από µυστική ψηφοφορία, ο κ.
Ιωάννης Δριβελέγκας εκλέγεται για το αξίωµα του Ε' Αντιπροέδρου της Βουλής της ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Κ', σ. 14170.
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει
τη διαµαρτυρία της για την πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση και επισηµαίνει την ανάγκη µεταρρύθµισης του
οργανογράµµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε σκοπό
την αναβάθµιση του βιοτικού επιπέδου των αστυνοµικών υπαλλήλων και την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των αστυνοµικών υπηρεσιών. τόµ. Κ', σ. 14425-14427.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας και σύµφωνα µε το άρθρο
86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, το άρθρο 157 παράγραφος 3 του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 8 του
ν. 3126/2003 περί «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, η Βουλή, αποδεχόµενη το πόρισµα για την πρόταση για άσκηση δίωξης της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «προς διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης κατά του
πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά
µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC», αποφάσισε την άσκηση ποινικής
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου για τις αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές περιγράφονται στο ως άνω πόρισµα, το οποίο καταχωρίστηκε στα
Πρακτικά της Ολοµέλειας της Βουλής της συνεδρίασης της
5ης Ιουλίου 2013 και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής τόµ. Κ', σ. 14488.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Ευάγγελος
Μεϊµαράκης κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης
µυστικής ψηφοφορίας για άσκηση ποινικής δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου για
τις αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές περιγράφονται στο πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, θα απευθύνει επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Αθανασίου για να αποστείλει κατάλογο των µελών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας που έχουν τα νόµιµα προσόντα, προκειµένου σε προσεχή συνεδρίαση της Ολοµέλειας να αναδειχθούν διά κληρώσεως τα πέντε τακτικά και τα τρία αναπληρωµατικά µέλη του δικαστικού συµβουλίου, καθώς και ο ασκών καθήκοντα εισαγγελέα µε τον αναπληρωτή του. τόµ.
Κ', σ. 14488.
Ανακοινώνεται η κατάθεση του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού
κ. Γεώργιου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC. τόµ. Κ', σ. 14488-14758.
Ανακοινώνεται ότι µετά την υπ' αριθµόν 2138, από 16 Ιουλίου 2013, επιστολή του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Αθανασίου, απεστάλη προς τη Βουλή, µε το υπ’ αριθµόν 2167/167-2013 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατάλογος των µελών του
Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του
Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διοριστεί ή προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της
πρότασης για άσκηση δίωξης -31.12.2012- σύµφωνα µε τα
άρθρα 86 παρ. 4 του Συντάγµατος, 158 παρ. 1 και 2 του
Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν. 3126/2003 «Ποινική
ευθύνη των Υπουργών» όπως ισχύει. τόµ. ΚΑ', σ. 14899 14906.
Ανακοινώνεται δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών κ. Ι.
Στουρνάρα ότι αποσύρεται το άρθρο 108 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν.
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις", που
αφορά την άρση του πλαφόν για τις αποζηµιώσεις στους
πρώην εργαζοµένους της ΕΡΤ. τόµ. ΚΑ', σ. 14940.
Ανακοινώνεται ότι η Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας
κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει τη διαµαρτυρία
της για τις διατάξεις του πολυνοµοσχεδίου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.
4127/2013 και άλλες διατάξεις", που καταργούν βασικές
αρµοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης και απαξιώνουν
το ρόλο και την προσφορά της στη λειτουργία της Δηµόσιας
Διοίκησης. τόµ. ΚΑ', σ. 14941.
Ανακοινώνεται ότι µετά την υπ' αριθµόν 2138/16-7-2013
επιστολή του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Αθανασίου απεστάλη προς τη Βουλή µε το υπ’ αριθµόν 2167/16-7-2013 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατάλογος των µελών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διοριστεί ή προαχθεί στο
βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης
για άσκηση δίωξης 31-12-2012, σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παράγραφος 4 του Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και 2
του Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. ΚΑ', σ.
15174-15181.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν της από 17.7.2013 κληρώσεως ενώπιον του Σώµατος των µελών του Δικαστικού Συµβουλίου εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 1/18.7.2013 απόφαση του
πενταµελούς Δικαστικού Συµβουλίου του άρθρου 86 παρ. 4
του Συντάγµατος, µε την οποία εκρίθη ότι ο Αντεισαγγελέας
του Αρείου Πάγου κ. Παναγιώτης Νικολούδης πρέπει να απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων του Εισαγγελέως
στην εν λόγω υπόθεση λόγω αποκλεισµού. τόµ. ΚΑ', σ.
15182-15186.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ελληνισµού της Διασποράς, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, η Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων, η
Ειδική Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, η Υποεπιτροπή για τα θέµατα των ατόµων µε αναπηρία, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Περιφερειών, η Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας και η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήµατος, καταθέτουν τις εκθέσεις τους, σύµφωνα µε το άρθρο 43 Α’ παράγραφος 5 του
Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΚΑ', σ. 15244.
Ανακοινώνεται η λήξη των εργασιών της Α’ Συνόδου της
ΙΕ’ Περιόδου Προεδρευόµενης Κοινοβουλευτικής Δηµο-

19
κρατίας η οποία θα κηρυχθεί µε το σχετικό Προεδρικό Διάταγµα, το οποίο θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και θα θυροκολληθεί. τόµ. ΚΑ', σ. 15275.
Ανακοινώνεται ότι το Α’ Τµήµα Διακοπής Εργασιών της
Βουλής θα αρχίσει τις εργασίες του µε τη Σύνθεση του Α’
Τµήµατος την Τρίτη 23 Ιουλίου 2013. τόµ. ΚΑ', σ. 15275.

πουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. ΚΔ', σ. 1720.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά µέλος της Κυβέρνησης. τόµ. ΚΔ', σ. 2275.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, µε την οποία συγκροτήθηκε το Τµήµα Διακοπής των Εργασιών της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις του (Α', Β' και Γ'). τόµ. ΚΒ', σ. 1-18.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, µε την οποία συγκροτήθηκαν οι
Διαρκείς Επιτροπές του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών
της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις του (Α', Β'
και Γ'). τόµ. ΚΒ', σ. 1, 19-37.
Ανακοινώνεται ότι το ηλεκτρονικό σύστηµα ψηφοφορίας
είναι έτοιµο. τόµ. ΚΒ', σ. 38.
Ανακοινώνεται ότι τα κλαδικά σωµατεία εµπορίου-υπηρεσιών και οι ενώσεις αυτοαπασχολουµένων και µικρών εµπόρων, κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν τη
διαµαρτυρία τους για τις διατάξεις του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που επιφέρουν αλλαγές στο ωράριο των καταστηµάτων και καταργούν την αργία της Κυριακής. τόµ. ΚΒ', σ. 80.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τον νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1) Στον διατελέσαντα Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικό
Εκπρόσωπο κ. Συµεών Κεδίκογλου,2) Στον διατελέσαντα
Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, 3) Στους διατελέσαντες Υπουργούς
Οικονοµικών και Κοινωνικής Ασφάλισης των ετών 20102011 και στον διατελέσαντα Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, 4) Στον διατελέσαντα Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και 5) Στον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα και στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Συµεών Κεδίκογλου. τόµ. ΚΒ', σ. 734.
Ανακοινώνεται ότι η συνηµµένη Συµφωνία Συνεισφοράς
για το έργο: «Αποτίµηση διοικητικών βαρών σε Νόµους και
Κανονισµούς στην Ελλάδα για επιλεγµένους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας» µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Οικονοµικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης κατατέθηκε στη Βουλή και το
κείµενο αυτής βρίσκεται στο αρχείο της. τόµ. ΚΓ', σ. 832.
Ανακοινώνεται ότι κατατέθηκε έγγραφο προς το Προεδρείο της Βουλής, υπογεγραµµένο από δεκαοκτώ Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου µε τίτλο: "Αντιρρήσεις", µε το οποίο
προβάλλονται αντιρρήσεις ως προς την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων", στο Τµήµα της
Βουλής, η οποία επιχειρείται κατά παράβαση των άρθρων
70 και 72 του Συντάγµατος και των άρθρων 39 και 91 του
Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΚΔ', σ. 1668.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν σε διατελέσαντες
Υπουργούς Οικονοµικών (δύο δικογραφίες) και στον Υ-

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για την προστασία των ιδιωτικών και εθνικών υποδοµών της χώρας και του δικτύου ανακύκλωσης από κλοπές χαλκού και σκραπ. τόµ. Α', σ. 458.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τις Στρατηγικές Επενδύσεις "fast track"
για βιοµηχανικές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) στην
Κρήτη. τόµ. Γ', σ. 1834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αλόγιστη χρήση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. ΙΑ', σ. 8457.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013".
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4152, ΦΕΚ: 107
Α’/09.05.2013). τόµ. ΙΕ', σ. 11334-11451.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. ΚΔ', σ.
1904.
ΑΝΑΠΗΡΟΙ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά: α) µε τις καθυστερήσεις στη συγκρότηση των Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και
β) µε τις καθυστερήσεις στην έγκριση επιδόµατος από το
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). τόµ. Β', σ. 1038.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
εφαρµογή του άρθρου 66 του ν. 4144/2013 για την παράταση χορήγησης των συντάξεων αναπηρίας. τόµ. ΙΖ', σ.
12202.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
Κέντρα Εκτίµησης και Πιστοποίησης Αναπηρίας. τόµ. ΙΘ',
σ. 14119.
ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
Ανακοινώνεται ότι η Εθνική Συνοµοσπονδία Αναπήρων
και Θυµάτων Πολέµου Ελλάδος κατέθεσε ψήφισµα µε το
οποίο εκφράζει την διαµαρτυρία της στην κατάργηση πολλών προνοµίων των αναπήρων και θυµάτων πολέµου τόµ.
Ε', σ. 3365-3367.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε δηλώσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Μάρτιν Σουλτς για την ανάγκη ελέγχου της ανάπτυξης της Ελλάδος από ευρωπαίους αξιωµατούχους. τόµ. Β', σ. 1016.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο-
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δοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4146, ΦΕΚ: 90 A'/18.04.2013).
τόµ. ΙΑ', σ. 8259, τόµ. ΙΓ', σ. 9954 - 10013, 10037-10104,
τόµ. ΙΔ', σ. 10207-10210, 10292-10294.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την προστασία των επενδυτών κατά
των τροποιητικών αποφάσεων υπαγωγής των ενεργειακών
επενδύσεων στον Αναπτυξιακό Νόµο. τόµ. ΙΑ', σ. 8278.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4141, ΦΕΚ: 81
Α'/05.04.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8463, τόµ. ΙΒ', σ. 9162-9208,
9210-9226, 9452-9473, τόµ. ΙΓ', σ. 9538-9563, 95659570.
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ανάγκη πρόνοιας και περίθαλψης για τους ανασφάλιστους
ανέργους. τόµ. Ζ', σ. 5053.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξασφάλισης πλήρους και δωρεάν δηµόσιας ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για όλους
τους ανασφάλιστους πολίτες. τόµ. ΚΔ', σ. 1795.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αναφορά στους υπαλλήλους της Βουλής που εργάζονται
στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. τόµ. Α', σ. 163.
Αναφορά στις πρόσφατες δηλώσεις του Αρχικαγκελαρίου της Γερµανίας και Υπουργού Οικονοµικών κ. Φ. Ρέσλερ, για τον ελληνικό λαό. τόµ. Α', σ. 240.
Αναφορά στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο στρατόπεδο της Κορίνθου, στο οποίο µεταφέρθηκαν λαθροµετανάστες. τόµ. Α', σ. 509.
Αναφορά στη διαδικασία εκλογής της νέας διοίκησης του
Ταµείου Αξιολόγησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου
(ΤΑΙΠΕΔ). τόµ. Α', σ. 755,756.
Αναφορά στην απουσία του Πρωθυπουργού από τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατά την "ώρα του
Πρωθυπουργού". τόµ. Α', σ. 755, 759.
Αναφορά στη 14η Μαϊου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. τόµ. Β', σ. 1015, 1020, 1024, 1028.
Αναφορά στην γενική απεργία της 26ης Σεπτεµβρίου
2012. τόµ. Γ', σ. 1788, 1789, 1790, 1793, 1795, 1804,
1806, 1811.
Αναφορά στην ηµέρα µνήµης της δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη. τόµ. Γ', σ. 1789, 1797, 1799, 1806.
Αναφορά στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη και στη στάση του απέναντι στα δηµοσιεύµατα που τον
εµπλέκουν σε "σκάνδαλο αγοραπωλησιών ακινήτων". τόµ.
Γ', σ. 1789, 1790, 1802, 1803, 1805, 1807, 1809, 1810,
1811.
Αναφορά στην "λίστα του ΣΔΟΕ" που διέρρευσε για τα υπό έλεγχο πολιτικά πρόσωπα. τόµ. Γ', σ. 1789, 1802, 1803,
1804, 1805, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811.
Αναφορά σε γεγονός που διαδραµατίστηκε στην Χαλκιδική, όπου εµποδίστηκαν διαδηλωτές πηγαίνοντας από την
Ιερισσό στον Πολύγυρο. τόµ. Γ', σ. 1811.
Αναφορά στην επίθεση που δέχθηκαν άτοµα µε αναπη-

ρία, από τα ΜΑΤ, κατά τη διάρκεια διαµαρτυρίας τους. τόµ.
Γ', σ. 1857, 2110.
Αναφορά σε τρέχοντα δηµοσιεύµατα που στοχοποιούν
πολιτικά πρόσωπα. τόµ. Γ', σ. 2120, 2130, 2154, 2157.
Αναφορά στη "λίστα Λαγκάρντ" και σε "λίστα του ΣΔΟΕ"
που φέρονται να περιέχουν και πολιτικά πρόσωπα. τόµ. Γ',
σ. 2311, 2312, 2315, 2317, 2318, 2319, 2321, 2322,
2324, 2326.
Αναφορά στον αγώνα των εργαζοµένων των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, στις αγροτικές κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο της Κρήτης και στις συλλήψεις έξω από το Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας. τόµ. Γ', σ. 2347, 2362, 2368, 2369,
2374, 2380, 2382, 2384, 2390, 2394.
Αναφορά στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Γ', σ. 2351, 2352,
2353, 2355, 2358, 2365, 2366, 2367, 2368, 2374, 2375,
2386, 2389, 2393, 2401, 2403, 2404, τόµ. Ε', σ.
3352,3354,3355,3358, τόµ. Η', σ. 6100, 6108, 6110,
6141, 6150, 6151, 6161, 6154, 6175, 6171, 6179, 6186,
6191, 6197, 6199, 6200, 6204, 6211, 6215, 6228, 6229,
6230, 6234, 6239, 6248, 6257, 6258.
Αναφορά στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη και στα δηµοσιεύµατα που τον εµπλέκουν σε "σκάνδαλο αγοραπωλησιών ακινήτων". τόµ. Γ', σ. 2351, 2353.
Αναφορά στην πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το µνηµόνιο. τόµ. Γ', σ. 2351, 2352, 2353.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου-Βασιλείου Μεϊµαράκη στην απόφαση του να κάνει χρήση του
άρθρου για την αναπλήρωση του Προέδρου της Βουλής από την Έδρα, µέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα των αρµοδίων αρχών για τις εις βάρος του καταγγελίες. τόµ. Γ', σ.
2352.
Αναφορά στη συµπλήρωση 100 χρόνων από την έναρξη
των Βαλκανικών Πολέµων. τόµ. Γ', σ. 2433.
Αναφορά στα επεισόδια έξω από το Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας. τόµ. Γ', σ. 2433, 2442, 2443.
Αναφορά στην επικείµενη επίσκεψη στην Ελλάδα της Καγκελαρίου της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Γερµανίας κ. Άγκελα Μέρκελ. τόµ. Γ', σ. 2443, 2445, 2448.
Αναφορά στην πληροφορία ότι στελέχη της τρόικας έθεσαν θέµα εγκατάλειψης νησιών της ελληνικής επικράτειας
µε πληθυσµό κάτω των εκατόν πενήντα κατοίκων. τόµ. Γ',
σ. 2532, 2533, 2541, 2543, 2544, 2545, 2547, 2549.
Αναφορά σε δηµοσιεύµατα της βρετανικής εφηµερίδας
"GUARDIAN". τόµ. Δ', σ. 2603, 2606.
Αναφορά στη διάταξη σχετικά µε την ένταξη του Ταµείου
των Δηµοσιογράφων στο ΕΟΠΥΥ. τόµ. Ε', σ. 3734, 3735,
3736, 3742, 3744, 3754, 3761, 3764, 3768, 3774.
Αναφορά στην ανακοίνωση από την έδρα του αποτελέσµατος της ονοµαστικής ψηφοφορίας της 31/10/2012 επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από
6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174),
της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου,
Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008
(Α' 6)" (Α' 175) και άλλες διατάξεις" ότι το άρθρο 4 του σχε-
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δίου νόµου έγινε δεκτό, αλλά τελικά όπως προκύπτει από
την καταµέτρηση των ψήφων, το άρθρο 4 δεν έγινε δεκτό.
τόµ. Ε', σ. 3866-3867.
Καταγγελία από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης κ. Ν. Δένδια στην Εθνική Αντιπροσωπεία που αφορά στελέχη του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, σχετικά µε το αδίκηµα της "αντιποίησης αρχής". τόµ. ΣΤ', σ. 4061.
Αναφορά στη Βουλευτική αποζηµίωση. τόµ. ΣΤ', σ.
4072, 4073, 4084, 4089.
Αναφορά στο άρθρο 60 του Συντάγµατος το οποίο αναφέρει ότι οι Βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωµα της
γνώµης και της ψήφου κατά συνείδηση. τόµ. ΣΤ', σ. 4493,
4525, 4528.
Αναφορά στην επέτειο του Πολυτεχνείου. τόµ. ΣΤ', σ.
4709.
Αναφορά στην ηµέρα εορτασµού των "Εισοδίων της Θεοτόκου" και των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. ΣΤ', σ. 4787.
Αναφορά στις "Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου" που
έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. ΣΤ', σ. 4747, 4801,
4803, 4805, 4808, 4809, 4822, 4823, τόµ. Ζ’, 5592, 5593,
5594, 5595, τόµ. Θ', σ. 6908, 6916, 6927, 6931, 6932,
6933, 6935, 6936, 6939.
Συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των γυναικών, µε αφορµή
τη Διεθνή Ηµέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25η Νοεµβρίου). τόµ. Ζ', σ. 4911-4915.
Αναφορά στην επίσκεψη της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου του Λιβάνου, Στρατηγού Μισέλ Σουλεϊµάν. τόµ. Ζ',
σ. 5201, 5202.
Αναφορά στη συµπλήρωση εξήντα εννέα χρόνων από το
Ολοκαύτωµα των Καλαβρύτων. τόµ. Ζ', σ. 5414.
Αναφορά στην επίθεση εις βάρος του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Δ. Στρατούλη. τόµ. Ζ', σ. 5528, 5529.
Αναφορά στις επιθέσεις και στις καταλήψεις γραφείων
Βουλευτών. τόµ. Η', σ. 6083, 6084.
Αναφορά στη συνάντηση του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά µε τον ειδικό διαµεσολαβητή του ΟΗΕ κ. Μ. Νίµιτς. τόµ. Η', σ. 6129, 6132.
Αναφορά στην ένοπλη επίθεση στα γραφεία της Νέας
Δηµοκρατίας και καταδίκη αυτής. τόµ. Η', σ. 6327, 6328,
6329, 6330, 6331, 6332, 6334, 6338, 6339, 6343, 6346,
6347, 6352, 6353, 6354, 6355, 6357, 6362, 6368, 6369.
Αναφορά στην κίνηση του µουσουλµάνου Βουλευτή Ροδόπης κ. A. Χατζή Οσµάν να φωτογραφηθεί µε φόντο µια
σηµαία στην οποία εµφανίζεται η Θράκη ως ανεξάρτητη.
τόµ. Η', σ. 6482, 6483, 6485, 6486, 6487, 6555, 6556.
Αναφορά στο προεδρικό διάταγµα που υπογράφηκε στο
Βερολίνο. τόµ. Η', σ. 6525, 6526.
Αναφορά στον αριθµό των καλπών που θα στηθούν στη
ψηφοφορία επί των προτάσεων για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, σχετικά µε την υπόθεση της "λίστας Λαγκάρντ". τόµ. Η', σ. 6553, 6554.
Αναφορά στη λειτουργία της Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής η οποία συγκροτήθηκε 13µελής Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το
άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.
3961/2011 «προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,
κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντί-

νου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC». τόµ. Θ', σ. 6788,
6789, 6790.
Αναφορά στον επικεφαλής της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑ.Τ.) κ. Α. Γεωργίου και την ποινική δίωξη
που ασκήθηκε εις βάρος του. τόµ. Θ', σ. 6790, 6870, 6871,
6872, 6873, τόµ. ΙΓ', σ. 9879, 9880, τόµ. ΙΕ', σ. 11143.
Αναφορά στο ζήτηµα των γερµανικών κατοχικών αποζηµιώσεων και στο κατοχικό δάνειο. τόµ. Θ', σ. 6931, 6936,
6943, 6944, τόµ. ΙΓ', σ. 9879, τόµ. ΙΔ', σ. 10723, 10724,
10726, 10733, 10736, 10740, τόµ. ΙΣΤ', σ. 12056, 12057,
12059, τόµ. ΙΗ', σ. 12860, 12861.
Αναφορά στις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων του ΜΕΤΡΟ και στην επίταξη τους. τόµ. Θ', σ. 6931,
6933, 6935, 6937, 6940, 6948, 6950, 6951.
Αναφορά στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
στις 30 Ιανουαρίου 2013 από διαδηλωτές. τόµ. Θ', σ. 7062,
7063, 7071-7075.
Αναφορά στην πολιτική φορολόγησης των ακινήτων. τόµ.
Θ', σ. 7090, 7096, 7104, 7105, 7122, 7127.
Αναφορά στον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παναγιώτη Καµµένο σχετικά µε την υπόθεση των CDS.
τόµ. Θ', σ. 7117, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125.
Αναφορά στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών και στην επίταξή τους. τόµ. Θ', σ. 7195, 7205, 7207,
7211, 7219, 7212, 7213, 7214, 7217, 7218, 7220, 7221,
7226, 7227, 7228, 7229, 7230, τόµ. Ι', σ. 7236, 7237,
7238, 7249, 7261, 7267, 7527.
Αναφορά στις κινητοποιήσεις των αγροτών. τόµ. Θ', σ.
7205, 7212, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7226, 7227,
7228, 7230, τόµ. Ι', σ. 7236, 7237, 7249.
Αναφορά στη σύλληψη των φερόµενων ως µελών τροµοκρατικής οργάνωσης και στις κατηγορίες για ξυλοδαρµό
τους. τόµ. Θ', σ. 7218, 7229, 7231, 7232, 7234.
Αναφορά σε απειλές που φέρεται να δέχτηκε δηµοσιογράφος του περιοδικού UNFOLLOW. τόµ. Ι', σ. 7268,
7531, 7533, 7539, 7542, 7543.
Αναφορά στην παράταση της διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών. τόµ. Ι', σ. 7531, 7533, 7535, 7539,
7540, 7541, 7542, 7543.
Αναφορά στις δηλώσεις του κ. Χ. Ράινχενµπαχ. τόµ. Ι', σ.
7558.
Αναφορά στην καταγγελία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δ. Παπαδηµούλη και που αφορά τραυµατισµό Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κατά τη
διάρκεια εκδήλωσης διαµαρτυρίας στο γραφείο του κ.
Μέργου. τόµ. Ι', σ. 7936, 7937, 7938.
Αναφορά στις δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου Οικονοµικών και Νοµισµατικών θεµάτων κ. Όλι Ρεν. τόµ. Ι',
σ. 8009, 8010, 8011, 8012.
Αναφορά στα επεισόδια που σηµειώθηκαν στο εργοτάξιο
της εταιρείας "Ελληνικός Χρυσός Α.Ε." στη Χαλκιδική. τόµ.
ΙΑ', σ. 8038, 8040, 8066.
Αναφορά σε περιστατικά που αφορούν το κόµµα του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. ΙΑ', σ. 8126.
Αναφορά στην αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη
από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύ-
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νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση
του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". τόµ. ΙΑ', σ.
8143, 8145, 8146, 8147, 8150, 8151, 8252, 8154, 8156,
8157.
Αναφορά στα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στο λεκανοπέδιο της Αττικής από την µεγάλη βροχόπτωση της Παρασκευής 22 Φεβρουαρίου 2013. τόµ. ΙΑ', σ. 8280, 8281.
Αναφορά στα επεισόδια στην Ιερισσό Χαλκιδικής. τόµ.
ΙΑ', σ. 8674, 8683, 8714, 8715, 8735, 8739, 8740, 8742,
8744, 8745, 8746, 8747, 8749, 8750, 8751, 8752, 8753,
8755.
Αναφορά στον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της
Γυναίκας. τόµ. ΙΑ', σ. 8759, 8773, 8775.
Αναφορά στους εργαζόµενους της γαλακτοβιοµηχανίας
ΑΓΝΟ. τόµ. ΙΒ', σ. 8854.
Αναφορά στην άρση ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. ΙΒ', σ.
8855.
Αναφορά στις επιθέσεις σε γραφεία Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΒ', σ. 8856.
Αναφορά στις εξελίξεις στην Κύπρο, ύστερα από την απόφαση του Eurogroup για κούρεµα των τραπεζικών καταθέσεων στην Κύπρο, για τα πιστωτικά της ιδρύµατα και τη στάση της Ελλάδας. τόµ. ΙΒ', σ. 9164, 9166, 9168, 9169,
9170, 9171, 9172, 9173, 9174, 9183, 9186, 9187, 9188,
9189, 9190, 9191, 9193, 9194, 9195, 9197, 9198, 9199,
9200, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9210,
9213, 9214, 9218, 9221, 9233, 9234-9236, 9452, 9455,
9466, 9459, 9460, 9461, 9462, 9463, 9464, 9465, 9467,
9468, 9469, 9471, 9505, 9506, 9507, 9508, 9510, 9511,
9514, τόµ. ΙΓ', σ. 9634, 9650, 9651, 9653, 9655, 9657,
9659, 9664, 9700, 9701, 9745, 9753, 9755, 9758, 9759,
9769, 9782, 9790, 9793.
Αναφορά του Βουλευτή Αχαΐας κ. Αρβανίτη Αβράµη, σχετικά µε την απαγόρευση της κατάθεσης στεφάνου από αυτόν σε Μνηµείο του Δήµου Καλαβρύτων. τόµ. ΙΓ', σ. 9526.
Αναφορά στα µεταλλεία χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής. τόµ. ΙΓ', σ. 9974, 9975.
Αναφορά στην αίτηση αντισυνταγµατικότητας που κατέθεσαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες επί της παρ. 4 του άρθρου
5 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση
Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές
και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις", η οποία δεν
έγινε δεκτή. τόµ. ΙΓ', σ. 10045, 10099.
Αναφορά στην απόρρητη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις γερµανικές επανορθώσεις. τόµ. ΙΓ',
σ. 10064, 10160, 10172, 10174.
Αναφορά στην αποτυχία συγχώνευσης της Εθνικής Τράπεζας µε τη Eurobank. τόµ. ΙΓ', σ. 10160, 10162, 10163,
10164, 10166, 10167, 10170, 10171, 10172, 10173,
10175.
Αναφορά στην εκτέλεση ενταλµάτων σύλληψης στις
Σκουριές της Χαλκιδικής που πραγµατοποιήθηκε τα ξηµερώµατα της Τετάρτης 10/4/20013. τόµ. ΙΔ', σ. 10285,
10286, 10287, 10288, 10656, 10659.
Αναφορά στην ψήφιση της τροπολογίας 390/37 (άρθρο
78) που αναφέρεται στην ενδεχόµενη απιστία στελεχών των
τραπεζών για δάνεια προς νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δηµοσίου τοµέα του σχεδίου νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ', σ. 10720, 10722,

10731, 10732, 10734, 10735, 10741, 10742, 10743,
10744, 10745, 10746.
Αναφορά στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή: "Προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την
υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της
Τράπεζας HSBC". τόµ. ΙΔ', σ. 10767-10768.
Ευχαριστήρια αναφορά του κ. Γεωργίου Καλαντζή για
την εκλογή του στη θέση του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής.
τόµ. ΙΔ', σ. 10808.
Αναφορά στη βοµβιστική ενέργεια στο Μαραθώνιο της
Βοστόνης. τόµ. ΙΔ', σ. 10808, 10810, 10816.
Αναφορά στο κατέβασµα της ναζιστικής σηµαίας από τον
Ιερό Βράχο της Ακρόπολης από τον Λάκη Σάντα και τον
Μανώλη Γλέζο. τόµ. ΙΕ', σ. 10872.
Αναφορά στο θέµα που προέκυψε σχετικά µε τις "λίστες
επισκεπτών της Βουλής". τόµ. ΙΕ', σ. 10897, 10898.
Αναφορά στη δολοφονική επίθεση κατά µεταναστών εργατών στα φραουλοχώραφα της Νέας Μανωλάδας Ηλείας.
τόµ. ΙΕ', σ. 10967, 10980, 10996, 10999, 11002, 11004,
11019, 11020, 11021, 11026, 11028, 11030, 11032,
11036, 11039, 11040, 11041, 11043, 11045, 11046,
11047.
Αναφορά στην από τριετίας είσοδο της Ελλάδας στο
ΔΝΤ. τόµ. ΙΕ', σ. 11145, 11149, 11166, 11171, 11173,
11174.
Αναφορά σε διατάξεις του πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή
µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΕ', σ. 11253,
11262, 11268, 11269, 11274, 11275, 11276, 11277.
Αναφορά στην απόφαση της Κυβέρνησης για επιστράτευση των εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11529, 11536, 11538,
11540, 11553, 11565, 11571.
Αναφορά στην αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας
της Ελλάδας από τον οίκο αξιολόγησης Fitch. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11540, 11545, 11553, 11569.
Αναφορά στην απόφαση της Κυβέρνησης για την επιστράτευση των εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11835, 12022,
12024.
Αναφορά στην 19η Μαΐου ηµέρα µνήµης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισµού. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12051.
Αναφορά στην Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη
των θυµάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων. τόµ. ΙΣΤ', σ.
12067-12075.
Αναφορά στην 20η Μαϊου, Ευρωπαϊκή Ηµέρα για τη Θάλασσα. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12098 - 12104.
Αναφορά στην επέτειο των σαράντα χρόνων από την ανταρσία του αντιτορπιλικού "ΒΕΛΟΣ". τόµ. ΙΣΤ', σ. 12156,
12160, 12161, 12163, 12164, 12167, 12171.
Αναφορά στην επέτειο των από τη πενήντα ετών δολοφονία του Γρηγορίου Λαµπράκη. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12160, 12161,
12163, 12164, 12166, 12171, τόµ. ΙΖ', σ. 12358.
Αναφορά στην 29η Μαΐου 1453, Ηµέρα της Άλωσης της
Κωνσταντινούπολης. τόµ. ΙΖ', σ. 12357, 12358, 12359.
Αναφορά στην ένταξη της χώρας µας στην ΕΟΚ. τόµ. ΙΖ',
σ. 12358.
Αναφορά στην αναγνώριση των ολοκαυτωµάτων και στο
αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΖ', σ. 12775, 12776,
12780, 12781, 12791, 12794, 12805, 12806.
Αναφορά στην επέτειο της σφαγής του Διστόµου. τόµ.
ΙΗ', σ. 12859, 12860, 12861.
Αναφορά στο διαγωνισµό ιδιωτικοποίησης ΔΕΠΑ και
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ΔΕΣΦΑ. τόµ. ΙΗ', σ. 12881, 12885, 12891, 12893, 12895,
12896, 12897, 12900.
Αναφορά στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου που
αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ', σ. 12942-12945, 12947, 12948,
12949, 12950, 12952, 12953, 12954, 13160, 13216,
13184, 13186, 13189, 13191, 13192, 13195, 13196,
13197, 13198, 13199, 13200, 13205, 13207, 13209,
13210, 13211, 13213, 13214, 13217, 13218, 13234,
13235, 13236, 13237, 13239, 13240, 13254, 13259,
13260, 13261, 13262, 13264, 13266, 13268, 13303,
13304, 13306, 13310, 13311, 13312, 13313, 13316.
Αναφορά στο κανάλι της Βουλής και στη µη δυνατότητα
µετάδοσης των εργασιών της λόγω της διακοπής εργασιών
της ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ', σ. 13157, 13186, 13191, 13214, 13209.
Αναφορά στη µνήµη των πρώην Βουλευτών Γρηγορίου
Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά. τόµ. ΙΗ', σ. 1329213298.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των πρώην Βουλευτών Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά. τόµ.
ΙΗ', σ. 13298.
Αναφορά στις νοσηλευτικές µονάδες της νησιωτικής Ελλάδας. τόµ. ΙΗ', σ. 13309, 13310, 13311, 13312.
Αναφορά στον αστυνοµικό που βρήκε τραγικό θάνατο
κατά την άσκηση των καθηκόντων του. τόµ. ΙΗ', σ. 13316.
Αναφορά στη συνεργασία της τρικοµµατικής Κυβέρνησης. τόµ. ΙΗ', σ. 13329, 13331, 13343, 13344, 13346,
13348, 13350, 13353, 13354, 13458, 13462, 13466,
13468, 13469, 13470, 13471.
Αναφορά στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για την
ΕΡΤ και στην απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
τόµ. ΙΗ', σ. 13329, 13331, 13343, 13344, 13345, 13346,
13347, 13349, 13350, 13351, 13353, 13354, 13383,
13403, 13404, 13405, 13406, 13408, 13411, 13414,
13420, τόµ. ΙΘ', σ. 13561, 13571, 13573, 13588, 13589.
Αναφορά στη λειτουργία του καναλιού της Βουλής. τόµ.
ΙΗ', σ. 13354, 13356, ΚΑ', σ. 15099, 15100.
Αναφορά στη νέα Κυβέρνηση. τόµ. ΙΘ', σ. 13521,
13523, 13525, 13526, 13529, 13530, 13533, 13534,
13536, 13540, 13541.
Αναφορά στο κλείσιµο της ΕΡΤ. τόµ. ΙΘ', σ. 13825.
Αναφορά στην επίσκεψη του Υπουργού Οικονοµικών της
Γερµανίας κ. Σόιµπλε στην Αθήνα, στο κατοχικό δάνειο και
στο θέµα των γερµανικών αποζηµιώσεων. τόµ. ΚΑ', σ.
14890, 14936, 14984, 14997, 15052, 15065, 15069,
15070, 15071, 15075, 15079, 15092, 15096, 15120,
15191, 15201, 15204, 15205, 15212, 15244.
Αναφορά στην επίθεση που δέχτηκε ο Υπουργός Υγείας
κ. Σ. Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του στο Αττικό Νοσοκοµείο. τόµ. ΚΑ', σ. 15189, 15195, 15211, 15213, 15221,
15229, 15220, 15222, 15230, 15232.
Αναφορά στην κατάθεση στο Τµήµα του νοµοσχεδίου του
Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες
διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΚΒ', σ.
54.
Αναφορά στην παρέµβαση του Προεδρείου σε σχόλια
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής τα οποία αντιβαίνουν στο Σύνταγµα. τόµ. ΚΒ', σ. 64.
Αναφορά στην επέτειο των 39 χρόνων από την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΚΒ', σ. 99, 254, 260, 261,
262, 264.
Αναφορά σε δηλώσεις Βουλευτή, σχετικά µε δηµοσιεύ-

µατα περί άσκησης ποινικών διώξεων που φέρονται ότι αφορούν Υπουργούς. τόµ. ΚΒ', σ. 350.
Αναφορά στις καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. ΚΒ', σ. 422.
Αναφορά στην Ε.Ρ.Τ.. τόµ. ΚΒ', σ. 479, 482.
Αναφορά σε δηλώσεις Βουλευτών για ύπαρξη τουρκικής
µειονότητας στη Θράκη. τόµ. ΚΓ', σ. 820, 822, 833, 834,
835, 840, 844, 845, 846.
Αναφορά στην επικείµενη αµερικανική επέµβαση στη
Συρία. τόµ. ΚΓ', σ. 943, 947, 958, 961, 963, 965, 966,
966, 967, 1112, 1113, 1115, 1137, 1138, 1139.
Αναφορά στην Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ. ΚΓ',
σ. 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1137.
Αναφορά από το Προεδρείο της Βουλής, τους εκπροσώπους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και της Κυβέρνησης
για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της
Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. (14η Σεπτεµβρίου).
τόµ. ΚΔ', σ. 1659-1667.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής εις µνήµην των θυµάτων της
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. τόµ. ΚΔ', σ. 1666.
Αναφορά στην ανακοίνωση των δικογραφιών που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν σε διατελέσαντες Υπουργούς Οικονοµικών και στον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων. τόµ. ΚΔ', σ. 1720, 1721, 1722, 1723.
Αναφορά στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο 34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι και καταδίκη αυτής.
τόµ. ΚΔ', σ. 1742, 1743, 1744, 1747, 1752, 1753, 1758,
1759, 1762, 1763, 1764, 1767, 1768, 1769, 1771, 1773,
1775.
Αναφορά στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Χ. Λαζαρίδη.
τόµ. ΚΔ', σ. 1779, 1780, 1782, 1784, 1867, 1883, 1884,
1886, 1890, 1896, 1899, 1902, 1903.
Αναφορά στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο 34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι. τόµ. ΚΔ', σ. 1797,
1802, 1867, 1871, 1874, 1880, 1881, 1882, 1884, 1886,
1887, 1889, 1890, 1891, 1895, 1899.
Αναφορά στο κόµµα "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή".
τόµ. ΚΔ', σ. 1956, 1968, 2026, 2039, 2041, 2045, 2098,
2099, 2101, 2103, 2105, 2106, 2108, 2109, 2113, 2116,
2117, . 2132, 2133
Αναφορά στην επιτροπή ελέγχου των οικονοµικών των
κοµµάτων και των Βουλευτών. τόµ. ΚΔ', σ. 2039.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το κόστος λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών. τόµ. ΙΑ', σ. 8467.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας
στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)».( Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4142, ΦΕΚ: 83 ΑΞ /09.04.2013). τόµ.ΙΑ', σ. 8752,
τόµ. ΙΓ', σ. 9526-9538, 9564-9565, 9601-9613, 96169667, 9712-9727, 9728-9733.
ΑΝΕΡΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταπολέµηση της ανεργίας στους νέους. τόµ. ΙΖ', σ.
12217.
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ΑΝΕΡΓΙΑ-ΑΝΕΡΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
προϋποθέσεις επιδότησης της ανεργίας των εποχιακά εργαζοµένων. τόµ. Α', σ. 630.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Άµεσα µέτρα για την προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και και των µικροµεσαίων αγροτών". (Προτείνοντες: Η Γενική Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα
Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 728.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την ανάσχεση της ανεργίας και τη µείωση του κόστους
διαβίωσης. τόµ. ΣΤ', σ. 4781.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ανάγκη πρόνοιας και περίθαλψης για τους ανασφάλιστους
ανέργους. τόµ. Ζ', σ. 5053.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
πρόγραµµα κατάρτισης των ανέργων. τόµ. Θ', σ. 6954.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το πρόγραµµα
εργασίας ανέργων στον αγροτικό τοµέα. τόµ. ΙΑ', σ. 8119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας των
νέων. τόµ. ΙΑ', σ. 8203.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα έκτακτα
µέτρα υποστήριξης των ανέργων. (Επερωτώντες: Δεκατρείς
(13) Βουλευτές της Δηµοκρατικής Αριστεράς.) τόµ. ΙΑ', σ.
8303.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή βοηθήµατος στους αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούµενους κατ' εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 44
του ν. 3986/2011 (Α’152). τόµ. ΙΒ', σ. 8806.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη φιλοξενία
παιδιών ανέργων και χαµηλόµισθων στις παιδικές κατασκηνώσεις. τόµ. ΙΒ', σ. 9157.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Θεσσαλονίκης για τη δωρεάν µετακίνηση των
ανέργων. τόµ. ΙΕ', σ. 11078.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των απολυµένων-ανέργων
που ήταν ενταγµένοι σε πρόγραµµα ειδικής επιδότησης ανεργίας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12082.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
υλοποίηση του προγράµµατος των 400.000 θέσεων προσωρινής εργασίας. τόµ. ΙΖ', σ. 12645.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αύξηση της ανεργίας και του ποσοστού µετανάστευσης των
Ελλήνων προς το εξωτερικό. τόµ. ΙΘ', σ. 14105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη

λήψη µέτρων διακοπής της διαδικασίας κατάσχεσης σπιτιών ανέργων πολιτών. τόµ. ΚΒ', σ. 309.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων στη χώρα µας. τόµ.
ΚΒ', σ. 403.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά: α) µε την αντιµετώπιση της αύξησης του ποσοστού
ανεργίας στην Ελλάδα και β) µε το πιλοτικό πρόγραµµα για
το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. τόµ. ΚΔ', σ. 2066.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά α) µε τα επιδόµατα ανεργίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων και β) µε τα επιδόµατα ανεργίας των εποχιακά εργαζοµένων στον τουρισµό. τόµ. ΚΔ', σ. 2166.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη θεσµική ανεπάρκεια στον έλεγχο
του αθέµιτου ανταγωνισµού στη χώρα µας. τόµ. ΙΑ', σ.
8272.
ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΚΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την "Ανταλλάξιµη Περιουσία" και τις υποχρεώσεις της ελληνικής πολιτείας. τόµ. Θ', σ. 6716.
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010,
4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων
δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο
χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών" και που αφορά ιδίως την προσθήκη-αναδιατύπωση του άρθρου 4 κατά τη συζήτηση στη Διαρκή
Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων για τη συµφωνία συµβιβασµού µε την υπόθεση "SIEMENS". τόµ. Β', σ. 839-844.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
που ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις Θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010,
4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων
δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο
χρηµατοοικονοµικό τοµέα", και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών" και που αφορά ιδίως την προσθήκη-αναδιατύπωση του άρθρου 4 κατά τη συζήτηση στη Διαρκή
Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων για τη συµφωνία συµβιβασµού µε τη "SIEMENS".(Απερρίφθη). τόµ. Β', σ. 844.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δη-
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µόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων
συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα
αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ', σ. 2141-2144.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. Γ', σ.
2144.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου
3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α'
152), όπως ισχύει" (Α' 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου
ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς,
Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου,
Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6)" (Α' 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε', σ. 3273 - 3277.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από
6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174),
της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου,
Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008
(Α' 6)" (Α' 175) και άλλες διατάξεις".(Απερρίφθη). (Αρ. νόµου: 4092, ΦΕΚ: 220 Α’/ 08.11.2012). τόµ. Ε', σ. 3277.
Συζήτηση επί των προτάσεων αντισυνταγµατικότητας που
ετέθησαν από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο και από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012
και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ', σ. 4032-4035.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας που ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό
Μέτωπο λόγω αµφισβήτησης του αποτελέσµατος της καταµέτρησης της διεξαχθείσας δι' εγέρσεως ψηφοφορίας επί
της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα ε-

φαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ',
σ. 4035-4038.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας που ετέθη από τους Ανεξάρτητους Έλληνες λόγω αµφισβήτησης του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης δι' εγέρσεως ψηφοφορίας επί της
αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ', σ. 4035,
4039-4040.
Ψηφοφορία επί των προτάσεων αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016 - Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". (Απερρίφθη). τόµ. ΣΤ', σ. 4035.
Δήλωση του Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα, ότι αποσύρει την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί
των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012
και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ', σ. 4042.
Ανακοινώνεται ότι αποσύρεται η αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, επί των αντιρρήσεων για το
αποτέλεσµα της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ.
ΣΤ', σ. 4042.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ.
ΣΤ', σ. 4045-4056.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου,
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ.
Η', σ. 5870-5876.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. Η', σ. 5876.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από οκτώ Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορο-
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λογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η', σ.
6094-6098.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. Η', σ. 6098.
Συζήτηση επί των προτάσεων αντισυνταγµατικότητας που
ετέθησαν από τους Ανεξάρτητους Έλληνες επί του άρθρου
53 και από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν.
4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης
της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η', σ. 6392-6399.
Ψηφοφορία επί των προτάσεων αντισυνταγµατικότητας
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των
Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),
της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας
της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης
Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. Η', σ. 6399.
Συζήτηση επί της πρότασης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τους Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". τόµ. ΙΑ', σ. 8137-8143.
Αναφορά στην πρόταση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό
Κοινωνικό Μέτωπο επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". τόµ. ΙΑ',
σ. 8143, 8145, 8146, 8147, 8150, 8151, 8252, 8154,
8156, 8157.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-

θρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για
το Ελεγκτικό Συνέδριο". (Απερρίφθη). τόµ. ΙΑ', σ. 8143.
Αναφορά στην πρόταση αντισυνταγµατικότητας που κατέθεσαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες επί της παρ. 4 του άρθρου
5 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση
Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές
και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις", η οποία δεν
έγινε δεκτή. τόµ. ΙΓ', σ. 10045, 10099.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τους Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013". τόµ.
ΙΕ', σ. 11342 - 11347.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα
εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013". (Απερρίφθη). τόµ. ΙΕ', σ. 11347.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο και τους Ανεξάρτητους Έλληνες,
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012,
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ', σ. 14792-14799.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
που ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο και τους Ανεξάρτητους
Έλληνες, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. ΚΑ', σ. 14799.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τους Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ', σ. 324-330.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. ΚΒ', σ.
330.
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Ε.Ι.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση
- Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4076, ΦΕΚ: 159 Α'/10.08.2012).
τόµ. Α', σ. 289, 303-330, 335 - 382.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Για τη λειτουργία των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". (Προτείνοντες: Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Α. Τσίπρας και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 339.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την υλοποίηση του σχεδίου "Αθηνά" σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της
χώρας. τόµ. Γ', σ. 2512.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην Ανώτατη Σχολή
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Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
τόµ. Ε', σ. 3947, 3948.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις".( Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4132, ΦΕΚ: 59
Α’/07.03.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8353, 8399-8442.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγµατος "ΑΘΗΝΑ" και τις αντιδράσεις της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας. τόµ. ΙΒ', σ. 9122.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αναδιάρθρωση του ακαδηµαϊκού χάρτη της Ελλάδος. τόµ. ΙΒ', σ. 9126.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το σχέδιο "ΑΘΗΝΑ" για την ανώτατη εκπαίδευση.
(Επερωτώντες: Σαράντα έξι Βουλευτές του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου).
τόµ. ΙΒ', σ. 9495-9519.
ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Τ.Ε.Ι.)
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το σχέδιο "ΑΘΗΝΑ" για την ανώτατη εκπαίδευση.
(Επερωτώντες: Σαράντα έξι Βουλευτές του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου).
τόµ. ΙΒ', σ. 9495-9519.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις".((Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4132, ΦΕΚ: 59 Α’
/07.03.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8353, 8399-8442.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε
την πρόσληψη επιτυχόντων του ΑΣΕΠ. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12108.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ
Ανακοινώνεται ότι το συντονιστικό συµβούλιο των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων
και των Σωµάτων Ασφαλείας κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή του στα µέτρα λιτότητας που οδηγούν στην εξαθλίωση της ελληνικής κοινωνίας και στη
διακύβευση της εθνικής κυριαρχίας και διεκδικεί την επίλυση θεσµικών και οικονοµικών αιτηµάτων. τόµ. ΙΒ', σ. 8804.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας έτους 2012" και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4088, ΦΕΚ: 204Α' /
25.10.2102). τόµ. Γ', σ. 1783, τόµ. Δ', σ. 2595-2609,
2611-2846.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το χρόνο διοίκησης για τους νοσηλευτές αξιωµατικούς στα ναυτικά νοσοκοµεία. τόµ. Β', σ.
1033.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας των
νέων. τόµ. ΙΑ', σ. 8203.
ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΕΡΓΙΕΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: «Για την
κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης εργαζοµένων πριν
και µετά την κήρυξη απεργίας». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς / Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
και οι Βουλευτές του Κόµµατος του). (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ',
σ. 12051.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: «Απαγόρευση επιβολής πολιτικής επιστράτευσης λόγω απεργίας
και άλλων κινητοποιήσεων των εργαζοµένων». (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και οι
Βουλευτές του Κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ', σ.
12215.
ΑΠΕΡΓΟΙ-ΑΠΕΡΓΙΕΣ
Αναφορά στην γενική απεργία της 26ης Σεπτεµβρίου
2012. τόµ. Γ', σ. 1788, 1789, 1790, 1793, 1795, 1804,
1806, 1811.
Πρόταση για διακοπή των εργασιών της Βουλής από τον
Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό
Μέτωπο, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και τους Ανεξάρτητους Έλληνες, λόγω της γενικής απεργίας της 26ης
Σεπτεµβρίου 2012. τόµ. Γ', σ. 1788, 1789, 1792, 1793,
1797, 1803, 1804.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
επαναπρόσληψη εργαζόµενου στην εταιρεία "Olympic
Handling S.A", που απολύθηκε γιατί απείργησε. τόµ. ΣΤ', σ.
4717.
Αναφορά στις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων του ΜΕΤΡΟ και στην επίταξη τους. τόµ. Θ', σ. 6931,
6933, 6935, 6937, 6940, 6948, 6950, 6951.
Αναφορά στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών και στην επίταξή τους. τόµ. Θ', σ. 7195, 7205, 7207,
7211, 7219, 7212, 7213, 7214, 7217, 7218, 7220, 7221,
7226, 7227, 7228, 7229, 7230, τόµ. Ι’, σ. 7236, 7237,
7238, 7249, 7261, 7267, 7527.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αντιµετώπιση των προβληµάτων από τη ρίψη αποβλήτων στην αποστραγγιστική "Τάφρο 66" και της βλάβης που
προκαλεί στους κατοίκους των Νοµών Πέλλας, Ηµαθίας
και Πιερίας. τόµ. Β', σ. 963.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά µε τη ρύπανση του Θερµαϊκού
Κόλπου από την Μονάδα Καθαρισµού Αποβλήτων (ΜΚΑ)
της Βιοµηχανικής Περιοχής της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ', σ.
8812.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την αναγκαι-
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ότητα προώθησης και άµεσης εφαρµογής προγραµµάτων
κοµποστοποίησης. τόµ. ΙΔ', σ. 10179.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις "περικοπές στους πολύτεκνους, τα
ειδικά µισθολόγια και τις αµοιβές Βουλευτών". τόµ. Α', σ.
768.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις συγχωνεύσεις ειρηνοδικείων και την µείωση των αποδοχών των δικαστικών. τόµ. Β', σ. 961.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τον καθορισµό των αποδοχών των εργαζοµένων στις Αστικές Συγκοινωνίες. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12029.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι,
γραµµατείς των εφορευτικών επιτροπών και διερµηνείς της
τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 1892/1990 (Α'
101)" και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4086, ΦΕΚ: 195Α' / 12.10.2012). τόµ. Α',
σ. 496, τόµ. Γ', σ. 2308-2327.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόρριψη της
αποζηµίωσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση των πληγέντων
από το πράσινο σκουλήκι βαµβακοπαραγωγών, για το
2010. τόµ. Ζ', σ. 5731.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αποζηµίωσης στους πληγέντες παραγωγούς φρούτων της Κεντρικής Μακεδονίας. τόµ. ΙΖ', σ. 12183.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη άµεσων εκτιµήσεων από τον ΕΛΓΑ στις αγροτικές καλλιέργειες
που επλήγησαν από ισχυρές χαλαζοπτώσεις στη Μακεδονία. τόµ. ΙΗ', σ. 13373.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
στους πληγέντες από την πυρκαγιά µαστιχοπαραγωγούς και
ελαιοπαραγωγούς του Νοµού Χίου. τόµ. ΙΘ', σ. 13830.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την καταβολή αποζηµιώσεων λόγω φυσικών καταστροφών
και τη µέριµνα εποπτείας και διαχείρισης των δασών. τόµ.
Α', σ. 748.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
αποζηµιώσεων στους πυρόπληκτους της Τροιζηνίας. τόµ.
Γ', σ. 2526.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κατάργηση των διατάξεων περί

της απορρύθµισης του δικαίου της καταγγελίας της σχέσης
εργασίας". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ.
12155.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: α) σχετικά
µε την ανάγκη καταβολής αποζηµιώσεων των µαστιχοπαραγωγών Χίου που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές
και β) σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποκατάστασης των ζηµιών µετά την καταστροφική φωτιά στη Χίο. τόµ. Α', σ. 634.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αποζηµίωσης στους πληγέντες βαµβακοπαραγωγούς από το
πράσινο σκουλήκι. τόµ. Α', σ. 647.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις ζηµιές που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις στις περιοχές των δήµων Πύλης και Καλαµπάκας του Νοµού Τρικάλων. τόµ. ΣΤ', σ. 4707.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις νοµικές ενέργειες για την είσπραξη
από την Γερµανία των πολεµικών επανορθώσεων. τόµ. Α',
σ. 705.
Αναφορά στο ζήτηµα των γερµανικών κατοχικών αποζηµιώσεων και στο κατοχικό δάνιεο. τόµ. Θ', σ. 6931, 6936,
6943, 6944, τόµ. ΙΓ', σ. 9879, τόµ. ΙΔ', σ. 10723, 10724,
10726, 10733, 10736, 10740, ΙΣΤ', σ. 12056, 12057,
12059, τόµ. ΙΗ', σ. 12860, 12861.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη διεκδίκηση γερµανικών αποζηµιώσεων από τους κατοίκους Διστόµου Βοιωτίας. τόµ. Ι', σ. 7787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πορεία των εργασιών της Οµάδας
εργασίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά µε
τις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. ΙΑ', σ. 8265.
Αναφορά στην απόρρητη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις γερµανικές επανορθώσεις. τόµ. ΙΓ',
σ. 10064, 10160, 10172, 10174.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις οφειλές της Γερµανίας προς την Ελλάδα. (Επερωτώντες: Εξήντα (60) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου). τόµ. ΙΕ', σ. 1118211203.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις γερµανικές αποζηµιώσεις και την άδεια εκτέλεσης
της απόφασης του Διστόµου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12078.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις πολεµικές αποζηµιώσεις από τις καταστροφές των
στρατευµάτων κατοχής. τόµ. ΙΗ', σ. 13273.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές επανορθώσεις
και το κατοχικό δάνειο. τόµ. Κ', σ. 14423.
Αναφορά στην επίσκεψη του Υπουργού Οικονοµικών της
Γερµανίας κ. Σόιµπλε στην Αθήνα και στο θέµα των γερµα-
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νικών αποζηµιώσεων. τόµ. ΚΑ', σ. 14890, 14936, 14984,
14997, 15052, 15065, 15069, 15070, 15071, 15075,
15079, 15092, 15096, 15120, 15191, 15201, 15204,
15205, 15212, 15244.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την εκτέλεση της απόφασης της Ολοµέλειας του Αρείου
Πάγου για το Δίστοµο. τόµ. ΚΔ', σ. 1797.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Σχέδια νόµων Υπ. Οικονοµικών: "α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011".( Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4124/4125, ΦΕΚ: 44 Α’/19.2.2013 / 45 Α’/19.2.2013).
τόµ. Ζ', σ. 5468, τόµ. Ι', σ. 7824-7833, τόµ. Ι', σ. 78757895, 7899.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Αναφορά στη Βουλευτική αποζηµίωση. τόµ. ΣΤ', σ.
4072, 4073, 4084, 4089.
Ανακοινώνονται οι αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων της 22ας Νοεµβρίου 2012, που αφορούν µειώσεις
στις αποδοχές των Βουλευτών, καθώς και στις παροχές αυτών. τόµ. Ζ', σ. 5211-5222.

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις εργαζοµένων στον ραδιοτηλεοπτικό σταθµό
ALPHA στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Α', σ. 425.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις εργαζοµένων στα έργα του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης. τόµ. ΣΤ', σ. 4749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις εργαζοµένων στην εταιρεία Αερογραµµές Αιγαίου (AEGEAN AIRLINES). τόµ. ΣΤ', σ. 4861.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
επικείµενες απολύσεις και τις µειώσεις µισθών στα καταστήµατα ΙΚΕΑ. τόµ. Ζ', σ. 5051.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
απόφαση για απόλυση εργαζοµένων του διαγωνισµού 9Κ
της Αγροτικής Τράπεζας και την ανάγκη για πρόσληψη των
επιτυχόντων του διαγωνισµού 8Κ του ΙΚΑ. τόµ. Ζ', σ. 5055.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
απόλυση εργαζοµένου στην εταιρία "GOLDAIR
HANDLING" στο αεροδρόµιο "Ελευθέριος Βενιζέλος". τόµ.
Ζ', σ. 5720.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ιδιωτικοποίηση του "Αστέρα Βουλιαγµένης" και τις απολύσεις εργαζοµένων του. τόµ. ΙΒ', σ. 9088.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στην γαλακτοβιοµηχανία
"ΑΓΝΟ". τόµ. ΙΕ', σ. 11085.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις στην εταιρεία "PRAKTIKER HELLAS". τόµ. ΙΕ',
σ. 11310.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κατάργηση των διατάξεων περί
της απορρύθµισης του δικαίου της καταγγελίας της σχέσης
εργασίας". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ.
12155.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη ρύθµισης των κτηνοτροφικών χρεών. τόµ. Α', σ. 518.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη καταβολής στους κτηνοτρόφους της εξισωτικής αποζηµίωσης.
τόµ. Γ', σ. 2189.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ (Α.Ο.Ζ.)
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ανακήρυξη της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης. (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος
του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και Βουλευτές του Κόµµατός του). τόµ. Γ', σ. 24332449.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εξωτερικών: "Ανακήρυξη της Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης από την Ελληνική Δηµοκρατία". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή
κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του). (Κατάθεση). τόµ. Γ', σ. 2456.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την οριοθέτηση της ΑΟΖ µεταξύ Ελλάδας
και Αλβανίας και τις δηλώσεις Αλβανών πολιτικών περί
"Τσαµουριάς". τόµ. Θ', σ. 6728.
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τα αποτελέσµατα στην ελληνική οικονοµία από την εφαρµογή της πολιτικής των αποκρατικοποιήσεων. τόµ. Α', σ. 247.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ. τόµ. Γ', σ. 1840.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αποκρατικοποίηση της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ). τόµ. Ζ', σ. 5407.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την αποκρατικοποίηση του αερολιµένος Χανίων. τόµ. ΙΕ', σ. 11298.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013".
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4152, ΦΕΚ: 107
Α’/09.05.2013). τόµ. ΙΕ', σ. 11334-11451.

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την άµεση αποκοµιδή των συσσωρευµένων απορριµµάτων
από την Τρίπολη. τόµ. ΙΕ', σ. 10973.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη αποκοµιδής των απορριµµάτων ώ-
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στε να διασφαλιστεί η δηµόσια υγεία στους δήµους Ερµιονίδας και Τρίπολης. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12037.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εκχώρηση δηµοσίων αγαθών. τόµ. Ε', σ. 3873.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την αναγκαιότητα προώθησης και άµεσης εφαρµογής προγραµµάτων
κοµποστοποίησης. τόµ. ΙΔ', σ. 10179.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά
µε τη διαχείριση των απορριµµάτων. (Επερωτώντες: Τριάντα εφτά (37)Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς / Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου). τόµ. ΙΣΤ', σ.
12041 - 12066.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 8356/5933 από 8/7/2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, µε την οποία καθορίστηκε η αρµοδιότητα των Διαρκών
Επιτροπών της Βουλής για την Α' Σύνοδο της ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου για την επεξεργασία και εξέταση ή τη συζήτηση και ψήφιση νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων, µετά
τη σύσταση, ανασύσταση και συγχώνευση συγκεκριµένων
Υπουργείων. τόµ. Α', σ. 191-193.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 9021/6436 από 17 Ιουλίου
2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊµαράκη , για τη σύσταση και συγκρότηση των Διαρκών
Επιτροπών της Ολοµέλειας της Βουλής, για την Α' Σύνοδο
της ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Α', σ. 217-224.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 9200/6542 από 20/7/2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, για τη σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας, για την Α' Σύνοδο της
ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Α', σ. 225-227.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 9365/6664 από 23 Ιουλίου
2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊµαράκη, για τη σύσταση και συγκρότηση των Ειδικών
Μόνιµων Επιτροπών, για την Α' Σύνοδο της ΙΕ' Περιόδου.
τόµ. Α', σ. 229-236.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 9367/6666 από 23 Ιουλίου
2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊµαράκη, για τη σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής
Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. τόµ. Α', σ.
251-253.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 9948/7090 από 31 Ιουλίου
2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊµαράκη, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη
από το άρθρο 49Α του Κανονισµού της Βουλής Επιτροπή
Δηµοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισµών Κοινής
Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Α', σ.
308-310.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 10009/7130 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, από 1 Αυγούστου 2012, µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από τα άρθρα 31Α, 31Β και 31Γ του Κανονισµού της
Βουλής, Ειδικές Διαρκείς Επιτροπές. τόµ. Α', σ. 418 - 422.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 10064/7171 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, από 2 Αυγούστου 2012, µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής, Επιτροπές Οικονοµικών και Βιβλιοθήκης της Βουλής. τόµ. Α',
σ. 431 - 434.

Ανακοινώνεται ότι, µε την υπ’ αριθµ. 12872/8896 από
19.10.2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από
το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής Υποεπιτροπές
των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών: Α)Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Προστασίας
Περιβάλλοντος, Β)Υποεπιτροπή για τα θέµατα των Ατόµων
µε Αναπηρία της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και Γ)Υποεπιτροπή
Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών. τόµ. Δ', σ. 2886-2889.
Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2011 και συζήτηση και ψήφιση
του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013. τόµ. Ε', σ. 3985-4006, 4017.
Ανακοινώνονται οι αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων της 22ας Νοεµβρίου 2012, που αφορούν µειώσεις
στις αποδοχές των Βουλευτών, καθώς και στις παροχές αυτών. τόµ. Ζ', σ. 5211-5222.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 17 Ιανουαρίου
2013 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, όπως αυτή
τροποποιήθηκε κατά τη σηµερινή συνεδρίαση µε την υπ’ αριθµ. 990/689/22-1-2013 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής συγκροτήθηκε 13µελής Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011
«προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε
την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων
της Τράπεζας HSBC». τόµ. Θ', σ. 6788, 6790-6793.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη. Συζήτηση και ψήφιση της πρότασης του Προέδρου της Βουλής "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β', ΦΕΚ 51 Α’,
/10-04-1997), όπως ισχύει". τόµ. ΙΑ', σ. 8481-8483, τόµ.
ΙΕ', σ. 11068.
Ανακοινώνεται απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής των
Ελλήνων, σχετικά µε τη "ρύθµιση θεµάτων που αφορούν
στην αεροπορική µετακίνηση των Βουλευτών της Επαρχίας". τόµ. ΙΣΤ', σ. 12051 - 12055.
Ανακοινώνεται ότι µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων καθορίστηκε αρµόδια για την εξεργασία και εξέταση ή τη συζήτηση και ψήφιση των νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων αρµοδιότητας του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού και η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καθορίστηκε αρµόδια για την επεξεργασία και εξέταση ή τη συζήτηση και ψήφιση των νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων αρµοδιότητας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. τόµ. ΙΘ', σ. 1372913730.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Ευάγγελος
Μεϊµαράκης,
τροποποιώντας
την
υπ’
αριθµ.
9021/6436/17.7.2012 απόφασή του, ανασυγκροτεί τη
Διαρκή Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης. τόµ. ΙΘ', σ. 14110 - 14111.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, µε την οποία συγκροτήθηκε το Τµήµα Διακοπής των Εργασιών της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις του (Α', Β' και Γ'). τόµ. ΚΒ', σ. 1-18.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, µε την οποία συγκροτήθηκαν οι
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Διαρκείς Επιτροπές του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών
της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις του (Α', Β'
και Γ'). τόµ. ΚΒ', σ. 1, 19-37.
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη διαχείριση των εγκληµατιών από τις δικαστικές αρχές.
τόµ. Θ', σ. 6720.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Αποχώρηση του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή
Αυγή κ. Μ. Αβράµη-Αρβανίτη. τόµ. ΚΔ', σ. 1766.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Αποχώρηση των Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, από τη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α', σ. 66.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010,
4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων
δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο
χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β', σ. 982.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Δ. Παπαδηµούλη ότι το σύνολο σχεδόν της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου θα αποχωρήσει από τη συνεδρίαση, εκτός µίας µικρής αντιπροσωπείας Βουλευτών που θα παραµείνει για να παρουσιάσει στην
Ολοµέλεια τις θέσεις επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μακεδονίας και Θράκης: "Επείγουσες ρυθµίσεις επενδυτικών
σχεδίων ν.3908/2011 και Π.Δ. 33/2011". τόµ. Γ', σ. 1788.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Α. Παφίλη ότι αποχωρούν από τη συνεδρίαση της 26ης Σεπτεµβρίου 2012, λόγω
των απεργιακών κινητοποιήσεων της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ.
τόµ. Γ', σ. 1788.
Δήλωση του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ.
Πάνου Καµµένου, ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων αποχωρεί από το Κοινοβούλιο και συµµετέχει στις απεργιακές κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ και της
ΓΣΕΕ. τόµ. Γ', σ. 1789.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ανακήρυξη της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης.
τόµ. Γ', σ. 2444.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση
θεµάτων µεταθέσεων αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας
έτους 2012" και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2613.

Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ', σ.
4073.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις
του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του
Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ.,
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση
Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ.,
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες διατάξεις". τόµ. Η', σ. 6330.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου από τη
συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". και επιστροφή αυτών. τόµ. Η', σ. 6362.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου-"Χρυσή Αυγή" από τη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε τα έκτακτα µέτρα υποστήριξης των ανέργων. τόµ. ΙΑ', σ. 8320.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων ύστερα από τη ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ', σ. 10653.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου ύστερα
από τη ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για
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τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ', σ. 10654.
Αποχώρηση των Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων
από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ', σ. 11426.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12026.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ.
Διακάκη, Λ. Κανέλλη, Ε. Δούρου, Α. Μανδρέκα, Μ. Ταµήλου και Κ. Κοντογεώργου. τόµ. ΙΗ', σ. 12951.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτική Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 1 της από
30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 «Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις (Α’, 32)». τόµ. ΙΗ', σ. 13304.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας:
«Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά
επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς,
µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις (Α’, 32)». τόµ. ΙΗ', σ. 13306.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Τροποποίηση του άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των
εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες
διατάξεις (Α’, 32)». τόµ. ΙΗ', σ. 13313.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας από τη συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΗ', σ. 13408.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΗ', σ. 13408.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συ-

µπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και
άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΗ', σ. 13409.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Κοντογεώργου, Γ. Λαµπρούλη, Ε. Καρανάσιου, Γ. Γερµενή και Ε. Μπούκουρα. τόµ. Κ', σ. 14163.
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης του αρδευτικού έργου Αναβάλου. τόµ. Α', σ. 531.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του αρδευτικού δικτύου Φυλλίδος του Νοµού Σερρών. τόµ.
ΣΤ', σ. 4710.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε το έργο ύδρευσης της Κέρκυρας και
των Παξών. τόµ. Ζ', σ. 5046.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(ΑΜΚΑ)
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το ΑΜΚΑ και την "κάρτα του πολίτη".
(Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και δεκαεπτά (17) Βουλευτές του Κόµµατός του).
τόµ. Ζ', σ. 4916-4933.
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την ανάγκη οµαλής λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου του Παλατιού των Ιπποτών στη Ρόδο. τόµ. Α', σ. 289.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αποκατάσταση ναού του Απόλλωνος στη Ρόδο. τόµ.
Ε', σ. 3405.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την ένωση του χώρου του Λυκείου του Αριστοτέλη µε το
χώρο του Βυζαντινού Μουσείου σε πολιτιστικό πάρκο. τόµ.
ΣΤ', σ. 4700.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τη διαχείριση και ανάδειξη της µνηµειακής κληρονοµιάς
της Σπάρτης. τόµ. Θ', σ. 7064.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, σχετικά: α) µε τη διάσωση των αρχαιοτήτων
στο σταθµό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης και β) σχετικά µε τις αρχαιότητες που αποκαλύφθησαν στο σταθµό
Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ', σ. 8221.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα
αρχαιολογικά ευρήµατα που αποκαλύφθηκαν µε την ανασκαφή στο σταθµό του Μετρό Εγνατίας και Βενιζέλου στη
Θεσσαλονίκη. τόµ. ΙΕ', σ. 11104.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την πρόθεση του Μουσείου της Οµοσπονδιακής Δηµο-
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κρατίας της Γερµανίας να επιστρέψει οχτώ χιλιάδες κοµµάτια από αγγεία της νεολιθικής εποχής. τόµ. ΙΗ', σ. 13375.
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη λειτουργία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων. τόµ. Γ', σ. 2509.
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την επιβάρυνση των πασχόντων από µεσογειακή
αναιµία, µετά την αλλαγή του καθεστώτος συµµετοχής στα
φάρµακα. τόµ. Θ', σ. 6898.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αναστολή του προνοιακού επιδόµατος στους οροθετικούς
ασθενείς. τόµ. ΙΑ', σ. 8217.
ΑΣΤΕΓΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης των αστέγων. τόµ. Ζ', σ. 5114.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις
Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή" και λοιπές διατάξεις".
(Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4080, ΦΕΚ:
181 Α’ /20.9.2012). τόµ. Α', σ. 496, τόµ. Β', σ. 967981,992-1011.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την δυσλειτουργία του 6ου Σ.Π. Κορίνθου ως Κέντρου Φύλαξης
λαθροµεταναστών και το προβλήµατα του αστυνοµικού
προσωπικού. τόµ. Δ', σ. 2575.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε δηµοσιεύµατα της βρετανικής εφηµερίδας "GUARDIAN" περί "βάναυσης συµπεριφοράς των οργάνων της Ελληνικής Αστυνοµίας σε διαδηλωτές". τόµ. Δ', σ. 2935.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και άλλες
διατάξεις".( Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4138, ΦΕΚ: 72 Α' / 19.03.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8353, 86748687, 8705-8707, 8712-8758, τόµ. ΙΒ', σ. 8842-8843.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ανάγκη ενίσχυσης της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Κορινθίας.
τόµ. ΙΖ', σ. 12173.
Αναφορά στον αστυνοµικό που βρήκε τραγικό θάνατο
κατά την άσκηση των καθηκόντων του. τόµ. ΙΗ', σ. 13316.
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει
τη διαµαρτυρία της για την πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση και επισηµαίνει την ανάγκη µεταρρύθµισης του
οργανογράµµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε σκοπό
την αναβάθµιση του βιοτικού επιπέδου των αστυνοµικών υπαλλήλων και την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των αστυνοµικών υπηρεσιών. τόµ. Κ', σ. 14425-14427.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την παραχώρηση οικοπέδου ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας για την ανέγερση του Αστυνοµικού Μεγάρου Κέρκυρας. τόµ. Α', σ. 820.
ΑΣΥΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας αναφορικά µε διπλωµατικά
και προξενικά προνόµια και ασυλίες προσώπων µε διπλή ιθαγένεια". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4107, ΦΕΚ: 7 ΑΞ /09.01.2103). τόµ. ΣΤ', σ. 4890, τόµ. Ζ',
σ. 5575.
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Ανακοινώνονται επιστολές των κ.κ. Τ. Κοψαχείλη, Βουλευτή Γρεβενών και Μ. Κάσση, Βουλευτή Ιωαννίνων, µε την
οποία δηλώνουν ότι επιλέγουν το Βουλευτικό αξίωµα και
παραιτούνται από οποιαδήποτε θέση σε ιδιότητα που αποτελεί ασυµβίβαστο προς τη βουλευτική ιδιότητα. τόµ. Α', σ.
33-34.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής 'Αρτας κ. Χ. Γκόκας κατέθεσε επιστολή µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει το Βουλευτικό αξίωµα και παραιτείται από οποιαδήποτε ιδιότητα
που αποτελεί ασυµβίβαστο προς τη βουλευτική ιδιότητα.
τόµ. Α', σ. 41.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Χαλκιδικής κ. Ε. Καρανάσιος, κατέθεσε επιστολή µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει το Βουλευτικό αξίωµα και παραιτείται από οποιαδήποτε
ιδιότητα που αποτελεί ασυµβίβαστο προς τη βουλευτική ιδιότητα. τόµ. Α', σ. 106-107.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Μείωση
αριθµού Βουλευτών-ασυµβίβαστο της βουλευτικής µε την υπουργική ιδιότητα". (Προτείνων: Ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Π. Σιούφας). (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ.
11521.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις ελλείψεις στα µέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια. τόµ.
Ε', σ. 3332.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χορήγηση φαρµάκων στους ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ. τόµ. Α', σ. 749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αδυναµία προµήθειας των απαραίτητων
φαρµάκων στους ασφαλισµένους. τόµ. Α', σ. 817.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της από 31-122012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής
Γραµµατείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4147, ΦΕΚ: 98 Α’, /26.04.2013). τόµ. Ι’, σ.
7820, τόµ. ΙΔ', σ. 10240-10273, 10275-10290, 1065410668, 10787.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αποµάκρυνση των παράνοµων µεταναστών και την αποκατάσταση του αισθήµατος ασφάλειας των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας. τόµ. Γ', σ. 1845.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για τους ανασφάλιστους υπερήλικες οµογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ. τόµ. Θ', σ. 6987.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4144, ΦΕΚ: 88 A’, /18.04.2013). τόµ.
ΙΒ', σ. 9087, τόµ. ΙΓ', σ. 9700-9712, 9727-9728, 97399773, 9857-9906, τόµ. ΙΔ', σ. 10182.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την καταβολή των οφειλών των ασφαλιστικών ταµείων
στο Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης. τόµ. Β', σ. 836.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αύξηση του κόστους τηλεφωνικής κλήσης
των ιατρικών ραντεβού στα ασφαλιστικά ταµεία αλλά και
στα νοσοκοµεία. τόµ. Β', σ. 1020.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
αποθεµατικά των Ασφαλιστικών Ταµείων και την εγγύηση
για την καταβολή των συντάξεων του 2012. τόµ. Δ', σ.
2883.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
Πρόγραµµα "Αριάδνη". τόµ. Ε', σ. 3400.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
πρόγραµµα "ΑΡΙΑΔΝΗ". τόµ. Ε', σ. 3911.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και τριάντα
ένας (31) Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4162, ΦΕΚ: 150
Α'/21.06.2013). τόµ. Α’, σ. 289, τόµ. ΙΗ', σ. 13172-13219.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τον
διακανονισµό των Ασφαλιστικών Εισφορών σε εταιρείες µε
οφειλές άνω των 300.000 ευρώ. τόµ. Γ', σ. 2344.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος "Βοήθεια στο
Σπίτι"". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4087,
ΦΕΚ: 196Α' / 16.10.2012). τόµ. Α’, σ. 438, τόµ. Γ', σ.
2473-2496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την

αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στους µηχανικούς.
τόµ. ΙΓ', σ. 10116.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αδυναµία καταβολής των εισφορών των ασφαλισµένων του
Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) λόγω της κρίσης. τόµ. ΚΔ', σ. 1656.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή κάλυψη των ασφαλισµένων. τόµ. Ζ', σ. 5238.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και τριάντα
ένας (31) Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4162, ΦΕΚ: 150
Α'/21.06.2013). τόµ. Α', σ. 289, τόµ. ΙΗ', σ. 13172-13219.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4144, ΦΕΚ: 88 A’, /18.04.2013). τόµ.
ΙΒ', σ. 9087, τόµ. ΙΓ', σ. 9700-9712, 9727-9728, 97399773, 9857-9906, τόµ. ΙΔ', σ. 10182.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑµεΑ)
Αναφορά στην επίθεση που δέχθηκαν άτοµα µε αναπηρία, από τα ΜΑΤ, κατά τη διάρκεια διαµαρτυρίας τους. τόµ.
Γ', σ. 1857, 2110.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
λήψη µέτρων βελτίωσης των διαδικασιών πιστοποίησης των
ΑµεΑ στις νησιωτικές περιοχές. τόµ. Ζ', σ. 5485.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία των αναπηρικών επιτροπών και τις µειώσεις των αναπηρικών επιδοµάτων. τόµ. Ζ', σ. 5489.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την επιτάχυνση
της υπογραφής υπουργικής απόφασης σχετικής µε τη χρηµατοδότηση των Στεγών Υποστηριζόµενης Διαβίωσης. τόµ.
Θ', σ. 6748.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λειτουργία των Σταθµών Προσχολικής Αγωγής
και των Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ) και παιδιών µε αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). τόµ. ΙΑ', σ.
8119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
προβλήµατα των Ατόµων µε Αναπηρία, που προκύπτουν από τον τρόπο λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). τόµ. ΙΓ', σ. 9696.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
τη διασφάλιση της βιωσιµότητας και της χρηµατοδότησης
των Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Ατόµων µε Ανα-
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πηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)και των άλλων κοινωνικών δοµών. τόµ.
ΙΔ', σ. 10774.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας - Απασχόλησης Ατόµων µε Αναπηρία (Κ.Η.Φ.Α.ΑΜΕΑ) Χανίων. τόµ.
Κ', σ. 14397.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑµΕΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην Ειδική Αγωγή.
τόµ. Γ', σ. 1843.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
λήψη µέτρων βελτίωσης των διαδικασιών πιστοποίησης των
ΑµεΑ στις νησιωτικές περιοχές. τόµ. Ζ', σ. 5485.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία των αναπηρικών επιτροπών και τις µειώσεις των αναπηρικών επιδοµάτων. τόµ. Ζ', σ. 5489.
ΑΤΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανάγκη συµφωνίας για νέο ρυθµιστικό σχέδιο για την
Αττική. τόµ. ΙΖ', σ. 12656.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε βελτιωτικές παρεµβάσεις στο ύψος της Αγίας Μαρίνας Σκαφιδαρά για την αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων
στην εθνική οδό Καστελλίου-Σητείας στην Κρήτη. τόµ. Θ',
σ. 7006.
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4178, ΦΕΚ: 174
A'/08.08.2013). τόµ. ΚΑ', σ. 15115, τόµ. ΚΒ', σ. 508-552,
574-616, 637-654.
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη µείωσης του φόρου στα
καύσιµα λόγω αύξησης της τιµής της βενζίνης. τόµ. Α', σ.
533.
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας αναφορικά µε διπλωµατικά
και προξενικά προνόµια και ασυλίες προσώπων µε διπλή ιθαγένεια". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4107, ΦΕΚ: 7 Α’/09.01.2103). τόµ. ΣΤ', σ. 4890, τόµ. Ζ',
σ. 5575.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την εξασφάλιση της επάρκειας του Κέντρου Υγείας Γαλατά Πόρου σε οδηγούς ασθενοφόρων. τόµ. ΙΘ',
σ. 13607.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΙΧ, ΔΧ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη φορολόγηση των αυτοκινήτων των πολυτέκνων. τόµ. ΙΒ', σ. 8817.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη συνέχιση των εργασιών κατασκευής
του Αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. τόµ. Α', σ.
530.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα, τη χρηµατοδότηση και την πορεία των έργων κατασκευής του αυτοκινητόδροµου της Κεντρικής Ελλάδας Ε-65. τόµ. Α', σ. 695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
του αυτοκινητόδροµου "Πάτρα- Πύργος-Τσακώνα" της Ολυµπίας Οδού. τόµ. ΚΔ', σ. 2068.
Β
ΒΑΜΒΑΚΙ-ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αποζηµίωσης στους πληγέντες βαµβακοπαραγωγούς από το
πράσινο σκουλήκι. τόµ. Α', σ. 647.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόρριψη της
αποζηµίωσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση των πληγέντων
από το πράσινο σκουλήκι βαµβακοπαραγωγών, για το
2010. τόµ. Ζ', σ. 5731.
ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων
µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών". (Κατάθεση). τόµ. ΚΓ', σ. 1173.
ΒΕΛΓΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος".
(Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4106, ΦΕΚ:
6 A’, /0901.2013). τόµ. Ζ', σ. 4997, 5491 - 5496, 5504.
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, αφενός, και της
Κοινότητας των Άνδεων και των χωρών µελών της, των Δηµοκρατιών της Βολιβίας, της Κολοµβίας, του Ισηµερινού,
του Περού και της Βολιβαρινής Δηµοκρατίας της Βενεζουέλας, αφετέρου, µετά του Παραρτήµατος αυτής". (Κατάθεση
- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4103, ΦΕΚ: 1 Α’,
/04.01.2013). τόµ. ΣΤ', σ. 4715, τόµ. Ζ', σ. 5262-5263.
ΒΙΑ-ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµό-
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σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την πολιτική αντιµετώπιση των φαινοµένων ρατσιστικής βίας. τόµ.
Α', σ. 497.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αντιµετώπιση κρουσµάτων βίας στους αθλητικούς
χώρους. τόµ. Γ', σ. 2183.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την λήψη µέτρων αποτροπής περιστατικών βίας κατά αλλοδαπών. τόµ. Γ', σ. 2426.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε δηµοσιεύµατα της βρετανικής εφηµερίδας "GUARDIAN" περί "βάναυσης συµπεριφοράς των οργάνων της Ελληνικής Αστυνοµίας σε διαδηλωτές". τόµ. Δ', σ. 2935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τα κρούσµατα βίας και την οργάνωση νεοναζιστικών πυρήνων στα σχολεία. τόµ. ΣΤ', σ. 4886.
Αναφορά στην επίθεση εις βάρος του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Δ. Στρατούλη. τόµ. Ζ', σ. 5528, 5529.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της ρατσιστικής βίας στη χώρα µας. τόµ. Θ', σ.
6976.
Αναφορά στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
στις 30 Ιανουαρίου 2013 από διαδηλωτές. τόµ. Θ', σ. 7062,
7063, 7071-7075.
Αναφορά στη σύλληψη των φερόµενων ως µελών τροµοκρατικής οργάνωσης και στις κατηγορίες για ξυλοδαρµό
τους. τόµ. Θ', σ. 7218, 7229, 7231, 7232, 7234.
Αναφορά στα επεισόδια που σηµειώθηκαν στο εργοτάξιο
της εταιρείας "Ελληνικός Χρυσός Α.Ε." στη Χαλκιδική. τόµ.
ΙΑ', σ. 8038, 8040, 8066.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αντιµετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισµού µαθητών. τόµ. ΙΑ', σ. 8471.
Αναφορά στα επεισόδια στην Ιερισσό Χαλκιδικής. τόµ.
ΙΑ', σ. 8674, 8683, 8714, 8715, 8735, 8739, 8740, 8742,
8744, 8745, 8746, 8747, 8749, 8750, 8751, 8752, 8753,
8755.

την ελληνική Πρεσβεία στα Τίρανα. τόµ. Δ', σ. 2577.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την απλοποίηση των διαδικασιών εισόδου για βραχείες τουριστικές επισκέψεις από πολίτες της
Τουρκίας. τόµ. Ζ', σ. 5416.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης βίζας για τους Ρώσους τουρίστες που επισκέπτονται
την Ελλάδα. τόµ. ΙΖ', σ. 12653.

ΒΙΒΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ενίσχυση του
βιβλίου. τόµ. Ε', σ. 3412.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την απαγόρευση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας της διάθεσης του βιβλίου µε ιστορικό
περιεχόµενο, που συνέγραψε αξιωµατικός της Πολεµικής
Αεροπορίας. τόµ. ΙΖ', σ. 12212.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και
της έκτασης της Ναυτικής Βιοµηχανικής Περιοχής Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ζ', σ. 5243.

ΒΙΖΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη διευκόλυνση έκδοσης βίζας για την
αύξηση του τουρισµού. τόµ. Α', σ. 523.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε καταγγελία για κύκλωµα χορήγησης παράνοµων θεωρήσεων εισόδου σε Τούρκους υπηκόους από

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη στασιµότητα
στο πρόγραµµα για νέους βιοκαλλιεργητές. τόµ. ΣΤ', σ.
4748.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων. τόµ. Ζ', σ. 5252.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων. τόµ. Ζ', σ. 5252.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στην γαλακτοβιοµηχανία
"ΑΓΝΟ". τόµ. ΙΕ', σ. 11085.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στο εργοστάσιο "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε.", της εταιρείας
"ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε." και στα εργοστάσια ξύλου "NEOSET"
και "ΣΕΛΜΑΝ" στη Χαλκίδα. τόµ. ΚΒ', σ. 405.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Αναφορά στους εργαζόµενους της γαλακτοβιοµηχανίας
ΑΓΝΟ. τόµ. ΙΒ', σ. 8854.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ανάγκη καταβολής των δεδουλευµένων των εργαζοµένων
στη ΜΕΒΓΑΛ στο υποκατάστηµα της Αθήνας. τόµ. ΙΣΤ', σ.
12035.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη µείωση της τιµής του φυσικού αερίου για τους βιοµηχανικούς καταναλωτές. τόµ. Β', σ. 1739.
ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ανάγκη εφαρµογής ποινικών διατάξεων για την βλασφηµία των Θείων. τόµ. Γ', σ. 2423.
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ΒΟΛΙΒΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, αφενός, και της
Κοινότητας των Άνδεων και των χωρών µελών της, των Δηµοκρατιών της Βολιβίας, της Κολοµβίας, του Ισηµερινού,
του Περού και της Βολιβαρινής Δηµοκρατίας της Βενεζουέλας, αφετέρου, µετά του Παραρτήµατος αυτής". (Κατάθεση
- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4103, ΦΕΚ: 1 Α’,
/04.01.2013). τόµ. ΣΤ', σ. 4715, τόµ. Ζ', σ. 5262-5263.
ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ-ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ
Ανακοινώνεται ότι η Παν-Βορειοηπειρωτική Επιτροπή Αγώνα, κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο διαµαρτύρεται, καθώς µε την ψήφιση των διατάξεων του ν. 4093/2012 η Κυβέρνηση προώθησε κριτήρια ολοκληρωτικού αποκλεισµού
των Ελλήνων οµογενών από τη Βόρειο Ήπειρο από το πενιχρό οικονοµικό βοήθηµα των 360 ευρώ που λαµβάνουν
από τον ΟΓΑ όλοι οι ανασφάλιστοι υπερήλικες Έλληνες
για την επιβίωσή τους. τόµ. ΙΕ', σ. 11200.
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων που έχει δηµιουργήσει η εφαρµογή του
ν. 4061/2012 για τη µίσθωση ακινήτων που προορίζονται
για βόσκηση σε κατά κύριο επάγγελµα κτηνοτρόφους. τόµ.
ΙΣΤ', σ. 12076.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου πολιτογράφησης Ελλήνων πολιτών ως Βουλγάρων για οικονοµικούς λόγους. τόµ. Θ', σ. 7057.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας
σχετικά µε Διασυνοριακές Επιχειρήσεις για Εναέρια Αστυνόµευση". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4185, ΦΕΚ: 192 Α'/17.09.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ.
ΚΓ', σ. 1137-1139.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για Συνεργασία στο Στρατιωτικό
Τοµέα". (Κατάθεση – Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4201, ΦΕΚ: 218 Α'/11.10.2013). , τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522,
τόµ. ΚΔ', σ. 2256-2257.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίµων
της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας στην ανάπτυξη της ποιότητας και ασφάλειας στην παραγωγή και διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων". (Κατάθεση -Συζήτηση Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4165, ΦΕΚ: 157Α' / 09.07.2013).
τόµ. ΙΖ', σ. 12215, τόµ. ΙΘ', σ. 13700 - 13701.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη Συνεργασία στον Τοµέα
της Στρατιωτικής Γεωγραφίας". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4202, ΦΕΚ: 220 A'/14.10.2013). τόµ.
ΙΗ', σ. 12956, τόµ. ΚΔ', σ. 2208-2210.

Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε τις κατευθυντήριες
γραµµές για την ανταλλαγή µελών των αντιστοίχων διπλωµατικών υπηρεσιών τους". (Κατάθεση). τόµ. ΚΔ', σ. 2001.
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Ορκωµοσία των Βουλευτών της ΙΕ’ Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 12 - 21.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’Θεσσαλονίκης κ. Ευάγγελου Βενιζέλου. τόµ. Α', σ. 27.
Ανακοινώνεται το υπ’αριθµ. 86/21-6-2012 Προεδρικό
Διάταγµα µε το οποίο διορίστηκαν τα νέα µέλη της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α', σ. 27, 29 - 32.
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 87/22-6-2012 Προεδρικό
Διάταγµα µε το οποίο διορίστηκαν οι: α) Δηµήτριος Κούρκουλας στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών και β) Γεώργιος Μαυραγάνης στη θέση του Υφυπουργού Οικονοµικών. τόµ. Α', σ. 27, 32.
Ανακοινώνεται το υπ’αριθµ. 84/21-6-2012 Προεδρικό
Διάταγµα µε το οποίο έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις των
µελών της Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραµµένου. τόµ. Α',
σ. 27 - 29.
Ανακοινώνονται επιστολές των κ.κ. Τ. Κοψαχείλη, Βουλευτή Γρεβενών και Μ. Κάσση, Βουλευτή Ιωαννίνων, µε την
οποία δηλώνουν ότι επιλέγουν το Βουλευτικό αξίωµα και
παραιτούνται από οποιαδήποτε θέση σε ιδιότητα που αποτελεί ασυµβίβαστο προς τη βουλευτική ιδιότητα. τόµ. Α', σ.
33-34.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής 'Αρτας κ. Χ. Γκόκας κατέθεσε επιστολή µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει το Βουλευτικό αξίωµα και παραιτείται από οποιαδήποτε ιδιότητα
που αποτελεί ασυµβίβαστο προς τη βουλευτική ιδιότητα.
τόµ. Α', σ. 41.
Ορκωµοσία του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά και
των κ.κ. Δηµητρίου Αβραµόπουλου, Συµεών Κεδίκογλου,
Δηµητρίου Παπαδηµούλη, Γεωργίου Παπανδρέου, Χρήστου Σταϊκούρα και Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, οι οποίοι ανακηρύχθηκαν Βουλευτές στις εκλογές της 17ης Ιουνίου
και δεν ορκίστηκαν στις 28 Ιουνίου 2012. τόµ. Α', σ. 43.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτη Κουβέλη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ορίζει ως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους της Δηµοκρατικής Αριστεράς τους κ.κ. Ν. Τσούκαλη,
Βουλευτή Αχαΐας και Β. Οικονόµου, Βουλευτή Αττικής. τόµ.
Α', σ. 51,55.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, από τη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α', σ. 66.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Χαλκιδικής κ. Ε. Καρανάσιος, κατέθεσε επιστολή µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει το Βουλευτικό αξίωµα και παραιτείται από οποιαδήποτε
ιδιότητα που αποτελεί ασυµβίβαστο προς τη βουλευτική ιδιότητα. τόµ. Α', σ. 106-107.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Τ. Κουίκ και Α. Νάκου (Προεδρεύων). τόµ. Α', σ. 173.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Μ. Βορίδη και Μ. Βαρβιτσιώτη, σχετικά µε την συµµετοχή τους στην
ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά για την παροχή ψήφου εµπι-
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στοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 203205.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Σερρών κ. Ν. Σιώης κατέθεσε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι παραιτείται από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Α', σ. 216.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Α. Ματθαιόπουλου, σε αντικατάσταση του Βουλευτή κ. Ν. Σιώη, που παραιτήθηκε. τόµ.
Α', σ. 217.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Για την
κατάργηση και τροποποίηση διατάξεων άρθρων του ν.
3023/2002: "Για τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων από το κράτος", έσοδα και δαπάνες, προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των υποψήφιων Βουλευτών". Προτείνοντες: Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 240.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν σε πρώην µέλη της
Κυβέρνησης. τόµ. Α', σ. 245.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Μαριά, Α. Γεωργιάδη, Κ. Μαρκόπουλου, και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Α', σ. 328 - 330.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Ιωαννίδη, Έ. Ράπτη, Δ. Ανδρουλάκη, Σ. Λυκούδη, Έ. Κουντουρά, Π. Καµµένου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του
Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού:
"Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 368-375.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 1772, της 3ης Αυγούστου
2012, επιστολή του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη
Σαµαρά, µε την οποία γνωστοποιεί στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ότι ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 486-487.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν σε πρώην µέλη της
Κυβέρνησης. τόµ. Α', σ. 513.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βορίδη και Δ. Παπαδηµούλη. τόµ. Α', σ. 559, 560.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις "περικοπές στους πολύτεκνους, τα
ειδικά µισθολόγια και τις αµοιβές Βουλευτών". τόµ. Α', σ.
768.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Γλέζου και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Β',
σ. 872.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Ό.
Βαλαβάνη. τόµ. Β', σ. 913.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Τ. Κουϊκ και Ι. Τραγάκη(Προεδρεύων). τόµ. Β', σ. 974,
975.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτι-

κών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010,
4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων
δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο
χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β', σ. 982.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Μ.
Βαρβιτσιώτη. τόµ. Β', σ. 994.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Καραθανασόπουλου, Σ. Γεωργιάδη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Β', σ. 1073,1074.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Α.
Ξηροτύρη-Αικατερινάρη. τόµ. Β', σ. 1128.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Χ. Παππά. τόµ. Β', σ. 1145, 1146.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Αβραµόπουλου, Ε. Μεϊµαράκη, Ι. Ιωαννίδη, Κ. Τσιάρα, Α. ΜάνηΠαπαδηµητρίου, Γ. Παπανδρέου, Δ. Χαραλαµπίδου και Σ.
Παναγούλη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ. 11841193.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη, Ε. Μαριά και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Β', σ. 1675,1676.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βορίδη, Χ. Παππά και Α. Νάκου (Προεδρεύων). τόµ. Β',
σ. 1702.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Κυριαζίδη, Χ. Παππά και Α. Νάκου (Προεδρεύων). τόµ.
Β', σ. 1702, 1703.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Μαριά και Α. Νάκου (Προεδρεύων). τόµ. Β', σ. 1710.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις καταθέσεις πολιτικών σε ελβετικές τράπεζες και την
αναζήτηση παράνοµων κεφαλαίων που µεταφέρθηκαν στο
εξωτερικό. τόµ. Γ', σ. 1779.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του πρώην Πρωθυπουργού
Γεωργίου Παπανδρέου του Ανδρέα. τόµ. Γ', σ. 1802.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Παπαδηµούλη και Π. Χριστοφιλοπούλου. τόµ. Γ', σ.
1810.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ. Θ. Μπακογιάννη και κ. Δ. Παπαδηµούλη. τόµ. Γ', σ. 1853 - 1854, 1859 - 2108.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ. Θ. Μπακογιάννη και κ. Δ. Παπαδηµούλη. τόµ. Γ', σ. 1854, 1859-2108.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Φ. Πιπιλή, Μ. Βαρβιτσιώτη, Δ. Παπαδηµούλη, Ι.
Δραγασάκη, Ε. Ζαρούλια, Γ. Βαρεµένου, Κ. Γεροντόπουλου, Κ. Μαρκόπουλου, Ε. Ράπτη, Ε. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, Σ. Ταλιαδούρου, Π. Ρήγα, Ι. Πλακιωτάκη, Μ. Γιαννακάκη, Θ. Τζάκρη, Κ. Τριαντάφυλλου, Α. Μάνη-Παπαδηµητρίου, Δ. Αβραµόπουλου, Λ. Τσαβδαρίδη, Μ. Τριανταφύλλου και Ε. Παναγούλη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
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στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση
θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων
στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ', σ. 2269-2291.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παππά, Σ. Βούλτεψη και Α. Νάκου (Προεδρεύων). τόµ.
Γ', σ. 2442, 2443.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ανακήρυξη της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης.
τόµ. Γ', σ. 2444.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Μανιάτη και Α. Νάκου (Προεδρεύων). τόµ. Γ', σ. 2446.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες κατά πρώην Πρωθυπουργών και
του Πρωθυπουργού, κατά µελών της Κυβέρνησης και κατά
διατελεσάντων Υπουργών. τόµ. Γ', σ. 2524.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Λ. Γρηγοράκου, Χ. Κέλλα, Γ.
Λαµπρούλη και Κ. Μπαρµπαρούση. τόµ. Δ', σ. 2610-2611,
2615-2839.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Λ. Γρηγοράκου, Χ. Κέλλα, Γ. Λαµπρούλη και Κ. Μπαρµπαρούση.
τόµ. Δ', σ. 2610-2611, 2615-2839.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς, µε επιστολή που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί ότι ο
Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, τίθεται
εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας.
τόµ. Δ', σ. 2927-2928.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Ιωάννης
Μιχελογιαννάκης, µε επιστολή που απέστειλε προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί
ότι στο εξής δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της
Δηµοκρατικής Αριστεράς. τόµ. Δ', σ. 2932-2933.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Η. Κασιδιάρη, Π. Ηλιόπουλου,
Γ. Γερµενή και Ι. Πλακιωτάκη. τόµ. Δ', σ. 2968-2969,
2971-3195.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Η. Κασιδιάρη, Π. Ηλιόπουλου,
Γ. Γερµενή και Ι. Πλακιωτάκη. τόµ. Δ', σ. 2969, 2971 3195.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Μιχελάκη, Γ. Νταβρή και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά(Προεδρεύουσα). τόµ. Ε', σ. 3442.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Τζαµτζή και Κ. Γιοβανόπουλου. τόµ. Ε', σ. 3753.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Γλέζου και Α. Νάκου (Προεδρεύων). τόµ. Ε', σ. 3761.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γ. Καλαντζή, Κ. Τσιάρα και Χ. Κατσώτη, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2, 3,
4, 5 και 6 και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 38 και ειδικό 17 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση

της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα
µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α'
174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού
Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ,
ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α' 6)" (Α' 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε', σ.
3826-3828.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διεβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει: α)Δικογραφία που αφορά τους κ.κ. α) Ευάγγελο Βενιζέλο, β) Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, πρώην Υπουργό Οικονοµικών και β) Δικογραφία που αφορά τον
πρώην Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δηµήτριο Αβραµόπουλο. τόµ. Ε', σ. 3913.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Α. Ψυχάρη, Κ. Τσιάρα, Π. Ρήγα και Ι. Πλακιωτάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "
Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ', σ. 4045-4050.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ', σ.
4073.
Ανακοινώνται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γ. Βαρεµένου, Π. Ρήγα, Ι. Πλακιωτάκη, Α. Ψυχάρη και Ο. Κεφαλογιάννη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, του άρθρου µόνου και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 40 και ειδικό αριθµό 19 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013-2016". τόµ. ΣΤ', σ. 4158-4163.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Δ. Ανδρουλάκη
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε
την οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΣΤ', σ. 4274.
Αναφορά στο άρθρο 60 του Συντάγµατος το οποίο αναφέρει ότι οι Βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωµα της
γνώµης και της ψήφου κατά συνείδηση. τόµ. ΣΤ', σ. 4493,
4525, 4528.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ψυχάρη, Ι. Κουράκου και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων).
τόµ. ΣΤ', σ. 4500, 4501.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Ψυχάρη και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΣΤ', σ.
4516.
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Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Ε. Γλέζου, σχετικά µε το θέµα της ισηγορίας. τόµ. ΣΤ', σ.
4517.
Ανακοινώνονται επιστολές των κ.κ. Α. Σπηλιωτόπουλου,
Α. Λοβέρδου, Ε. Μπασιάκου, Ε. Κεφαλογιάννη, Γ. Καλαντζή, Θ. Τζάκρη και Κ. Τριαντάφυλλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών
ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ',
σ. 4550-4557.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Αντώνη Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής
κ. Θεόδωρος Σολδάτος τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΣΤ', σ. 4650-4651.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής. τόµ. ΣΤ', σ. 4723.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μαρκόπουλου, Α. Σκορδά και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΣΤ', σ. 4895.
Ανακοινώνεται ότι ο Εισαγγελέας του Άρειου Πάγου διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, αναφορά του Εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος µε συνηµµένη ποινική προκαταρκτική δικογραφία που σχηµατίστηκε µε αφορµή δηλώσεις στον τύπο του πρώην εκπροσώπου της Ελλάδας στο
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο κ. Παναγιώτη Ρουµελιώτη.
τόµ. Ζ', σ. 4924.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Καµµένου, Ε. Κεφαλογιάννη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά
(Προεδρεύουσα). τόµ. Ζ', σ. 4985.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Λαφαζάνη. τόµ. Ζ', σ. 4986.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μαρκόπουλου και Φ. Σαχινίδη. τόµ. Ζ', σ. 4996.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Τ. Κουίκ,
Π. Μηταράκη, Κ. Χατζηδάκη, Α. Παπακώστα, Γ. Νταβρή, Κ.
Τσιάρα, Δ. Τσουµάνη, Ε. Στυλιανίδη, Γ. Δριβελέγκα, Ε.
Κουντουρά, Ν. Μπακογιάννη, Κ. Τριαντάφυλλου, Χ. Καραγιαννίδη, Β. Κατριβάνου και Μ. Γιαννακάκη, σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών
που οδήγησαν στην προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή
της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας
Δηµοκρατίας και Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ', σ. 5002-5017.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, µε επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί ότι ο
Βουλευτής Β' Αθήνας κ. Α. Λοβέρδος τίθεται εκτός της Κοι-

νοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Ζ', σ. 5049-5050.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Παυλόπουλου και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων).
τόµ. Ζ', σ. 5122.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Κυριαζίδη, και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ.
Ζ', σ. 5131.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Μ.
Γλέζου. τόµ. Ζ', σ. 5203.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Κ. Μαρκόπουλου σύµφωνα µε την οποία ζητεί να ενηµερωθεί το Σώµα,
ότι από σήµερα αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και είναι ανεξάρτητος Βουλευτής χωρίς καµία κοµµατική δέσµευση. τόµ. Ζ', σ. 54635464.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Β' Πειραιά κ. Ι. Κουράκος µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ενηµερώνει για την ανεξαρτητοποίησή
του από το κόµµα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. Ζ', σ.
5475-5476.
Αναφορά στην επίθεση εις βάρος του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Δ. Στρατούλη. τόµ. Ζ', σ. 5528, 5529.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Τ. Κουίκ, Ο. Κωνσταντόπουλου και Λ. Γρηγοράκου (Προεδρεύων). τόµ. Ζ', σ. 5528, 5529.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Μαριά. τόµ. Ζ', σ. 5617.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τον νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του τέως Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. τόµ. Ζ', σ. 5729.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Βούλτεψη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά. (Προεδρεύουσα).
τόµ. Ζ', σ. 5753, 5754.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ. κ.
Γ. Πάντζα και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ.
Ζ', σ. 5757.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης µε
επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη γνωστοποιεί ότι οι Βουλευτές κ.κ. Ο. Βουδούρης και Π. Μουτσινάς τίθενται εκτός της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς. τόµ. Η', σ. 5768.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του Υπουργού Οικονοµικών
κ. Ιωάννη Στουρνάρα. τόµ. Η', σ. 5796.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 36, από 7 Ιανουαρίου
2013, πρόταση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και
εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του
Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής
και το άρθρο 5 του ν. 3126/ 2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.
3961/2011 και για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων,
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που αφορούν την υπόθεση της επονοµαζόµενης «λίστας
Lagarde» από τους: Α) κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου,
πρώην Υπουργό Οικονοµικών, για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων: α) της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο (άρθρο 242 παράγραφος 2 και 3 του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και 98 του Ποινικού Κώδικα), β) της απιστίας στην υπηρεσία (άρθρο 256 παράγραφος γ' υποπαράγραφος β' του Ποινικού Κώδικα), γ) της
παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα)
και δ) της πλαστογραφίας (άρθρο 216 του Ποινικού Κώδικα) και Β) κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, πρώην Υπουργό Οικονοµικών για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων: α) Της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο (άρθρο 242 παράγραφος 2 και 3 του Ποινικού
Κώδικα, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και 98 του Ποινικού Κώδικα), β) της απιστίας στην υπηρεσία (άρθρο 256
παράγραφος γ', υποπαράγραφος β' του Ποινικού Κώδικα)
και γ) της παραβίασης καθήκοντος (άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα). τόµ. Η', σ. 5796-5838.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μπάρκα και Σ. Βούλτεψη. τόµ. Η', σ. 5840.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 51 από 9 Ιανουαρίου 2013
πρόταση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων και όλοι οι Βουλευτές
του Κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και όλοι οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ.
Ν. Νικολόπουλος, συνολικά δηλαδή 37 Βουλευτές, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του πρώην Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου, καθώς και των πρώην Υπουργών Οικονοµικών κ.κ.
Ευάγγελου Βενιζέλου και Γεωργίου Παπακωνσταντίνου
κατ' άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος και 153 επόµενα
του Κανονισµού της Βουλής για τα αδικήµατα της νόθευσης
και υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. Η', σ. 5939-5962.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Αρβανίτη-Αβράµη και Α. Νάκου (Προεδρεύων). τόµ. Η',
σ. 5966.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Απ. Κακλαµάνη, Ζ. Κωνσταντοπούλου και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Η', σ. 5974, 5976, 5977.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Ψυχάρη. τόµ. Η', σ. 5988.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Ζ. Κωνσταντοπούλου και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Η', σ. 5989.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Γεωργιάδη. τόµ. Η', σ. 5990.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Διαµαντόπουλου. τόµ. Η', σ. 5991.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Τζαβάρα, Ν. Ταγάρα, Ε. Ράπτη, Α. Τσίπρα, Π. Κουρουµπλή, Η.
Διώτη, Α. Γερµανίδη, Ο. Βαλαβάνη, Δ. Γάκη και Γ. Σταθάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα - Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η', σ. 6006-6018.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Τ. Κουίκ και Μ. Βορίδη. τόµ. Η', σ. 6081.
Αναφορά στις επιθέσεις και στις καταλήψεις γραφείων
Βουλευτών. τόµ. Η', σ. 6083, 6084.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Δράµας κ. Χ. Αηδόνης,
µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, δηλώνει ότι αποχωρεί από
την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και ανεξαρτητοποιείται. τόµ. Η', σ. 60906092.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ο. Βαλαβάνη και Ε. Μεϊµαράκη. τόµ. Η', σ. 6101, 6102.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Τ.
Κουίκ. τόµ. Η', σ. 6103.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Μαριά. τόµ. Η', σ. 6107.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Παπαδηµούλη, Σ. Γεωργιάδη, Ε. Διαµαντόπουλου και
Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Η', σ. 6107,
6108.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Τ. Κουίκ, Δ. Κυριαζίδη και Α. Νάκου (Προεδρεύων). τόµ.
Η', σ. 6131.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Καραθανασόπουλου και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων). τόµ.
Η', σ. 6199.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κεγκέρογλου και Δ. Παπαδηµούλη. τόµ. Η', σ. 6230,
6231.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Μιχελογιαννάκη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Η', σ. 6242.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Βεσυρόπουλου, Κ. Γιοβανόπουλου και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ. 6260.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Παπαδηµούλη, Μ. Βορίδη και Λ. Γρηγοράκου (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ. 6268, 6269.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μηταράκη, Σ. Γεωργιάδη, Κ. Τσιάρα, Ε. Βενιζέλου, Κ. Τζαβάρα,
Η. Διώτη και Γ. Αβραµίδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,3,6 και 10
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη
φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η', σ.
6281-6288.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Βούλτεψη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ.
6330.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις
του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του
Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβα-
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σης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ.,
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση
Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ.,
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες διατάξεις". τόµ. Η', σ. 6330.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Παπακώστα, Ρ. Μακρή και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Η', σ. 6345, 6346, 6347.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ψυχάρη και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Η',
σ. 6350, 6351.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Τζαµτζή και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ.
Η', σ. 6359.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου από τη
συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". και επιστροφή αυτών. τόµ. Η', σ. 6362.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου και Λ. Γρηγοράκου (Προεδρεύων).
τόµ. Η', σ. 6394.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Φ. Πιπιλή, Λ. Κανέλλη, Σ. Γεωργιάδη, Π. Τατσόπουλου, Α. Κοντού, Κ. Τζαβάρα, Α. Τσίπρα και Η. Διώτη,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των
Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),
της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας
της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης
Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες διατάξεις". τόµ.
Η', σ. 6406-6415.
Αναφορά στην κίνηση του µουσουλµάνου Βουλευτή Ροδόπης κ. A. Χατζή Οσµάν να φωτογραφηθεί µε φόντο µια

σηµαία στην οποία εµφανίζεται η Θράκη ως ανεξάρτητη.
τόµ. Η', σ. 6482, 6483, 6485, 6486, 6487.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Ηλιόπουλου και Α. Χατζή Οσµάν. τόµ. Η', σ. 6485.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Χατζή Οσµάν. τόµ. Η', σ. 6492.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Κυριαζίδη και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ.
Η', σ. 6532.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Αϊχάν Καρά Γιουσούφ. τόµ. Η', σ. 6532.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Τ. Κουίκ, Π. Χριστοφιλοπούλου και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά
(Προεδρεύουσα). τόµ. Η', σ. 6540.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Χριστοφιλοπούλου, Μ. Αρβανίτη-Αβράµη και Μ. ΚόλλιαΤσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Η', σ. 6541.
Αναφορά στην κίνηση του µουσουλµάνου Βουλευτή Ροδόπης κ. Α. Χατζή Οσµάν να φωτογραφηθεί µε φόντο µια
σηµαία στην οποία εµφανίζεται η Θράκη ως ανεξάρτητη.
τόµ. Η', σ. 6555, 6556.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Ρεπούση, Π. Καµµένου και Λ. Γρηγοράκου (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ. 6563, 6564.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παππά, Χ. Μαρκογιαννάκη και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων). τόµ. Θ', σ. 6615.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Δ.
Κρεµαστινού. τόµ. Θ', σ. 6639.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Απ. Κακλαµάνη, Δ. Παπαδηµούλη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Θ', σ. 6661, 7107, 7108.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Καραγκούνη, Ν. Δένδια και Α. Κοντού, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για τη σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής
και το άρθρο 5 του ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του
ν.3961/2011, επί των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων
της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης
Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του,
Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός
του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ.
Θ', σ. 6691-6694.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό κ. Σ. Κεδίκογλου. τόµ. Θ', σ. 6716.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει: α) Δικογραφία που αφορά τον τέως Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γ.
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Παπακωνσταντίνου και β) Δικογραφία που αφορά την τέως
Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
κα Α. Διαµαντοπούλου. τόµ. Θ', σ. 6733.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών"
όπως ισχύει: α) Δικογραφία που αφορά στον τέως Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο,
β) Δικογραφία που αφορά στους διατελέσαντες Πρωθυπουργούς κ.κ. Γεώργιο Παπανδρέου και Λουκά Παπαδήµο, γ) Δικογραφία που αφορά στους διατελέσαντες Πρωθυπουργούς καθώς και Υπουργούς Εξωτερικών, Οικονοµικών και Εθνικής Οικονοµίας, δ) Δικογραφία που αφορά
στα µέλη της Κυβέρνησης Αντωνίου Σαµαρά, ε) Δικογραφία που αφορά στους τέως Υπουργό και Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.κ. Ανδρέα Λοβέρδο και
Μιχαήλ Τιµοσίδη αντίστοιχα, καθώς και στον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο. τόµ. Θ', σ. 7053.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Φ. Πατριανάκου και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Θ', σ. 7066.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Γλέζου και Α. Νάκου (Προεδρεύων). τόµ. Θ', σ. 7076.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Αθανασίου και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. Θ', σ.
7092.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Απ. Κακλαµάνη και Α. Νάκου (Προεδρεύων). τόµ. Θ', σ.
7104, 7105.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα).
τόµ. Θ', σ. 7121.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Δριβελέγκα. τόµ. Θ', σ. 7208.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βορίδη και Δ. Παπαδηµούλη. τόµ. Θ', σ. 7232, 7233.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Νταβλούρου (δύο δικογραφίες), Μ. Κασσή, Α. Νάκου και Κ. Κοντογεώργου. τόµ. Ι',
σ. 7251-7253, 7256, 7268-7526.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Νταβλούρου (δυο δικογραφίες), Μ. Κασσή, Α. Νάκου και Κ. Κοντογεώργου. τόµ. Ι',
σ. 7253, 7256, 7268-7526.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Βρούτση, Ο. Κεφαλογιάννη και Ν. Μηταράκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων
αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες
διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Ι', σ. 7256-7259.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου και Λ. Γρηγοράκου (Προεδρεύων).
τόµ. Ι', σ. 7533.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Παπαδηµούλη και Β. Κεγκέρογλου. τόµ. Ι', σ. 7541,
7542.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Κασσή (πέντε δικογραφίες)
και Δ. Χριστογιάννη. τόµ. Ι', σ. 7550-7767.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης α-

συλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Κασσή (πέντε δικογραφίες)
και Δ. Χριστογιάννη. τόµ. Ι', σ. 7559 - 7767.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Γλέζου, Α. Ρουπακιώτη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. Ι', σ. 7789.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Μαριά. τόµ. Ι', σ. 7833.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Μηταράκη. τόµ. Ι', σ. 7853.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Τζαµτζή και Α. Νάκου (Προεδρεύων). τόµ. Ι', σ. 7861.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κατριβάνου και Α. Νάκου (Προεδρεύων). τόµ. Ι', σ.
7861.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Η.
Κασιδιάρη. τόµ. Ι', σ. 7863.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Λαφαζάνη και Α. Νάκου (Προεδρεύων). τόµ. Ι', σ.
7863, 7864.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Γεροντόπουλου και Ε. Καρανάσιου, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας
Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του
Κατάρ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 7942-7944.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Ε. Μαριά. τόµ. ΙΑ', σ. 8045.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Κοντονή και Λ. Γρηγοράκου (Προεδρεύων). τόµ. ΙΑ', σ.
8143.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ.
Ιωάννη Πανάρετο. τόµ. ΙΑ', σ. 8145.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Κυριαζίδη, Χ. Κοντονή και Λ. Γρηγοράκου (Προεδρεύων). τόµ. ΙΑ', σ. 8152.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Γλέζου και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΑ', σ. 8231.
Ανακοινώνεται ότι µε την 21-02-2013 επιστολή του προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, γνωστοποιεί ότι επανεντάσσονται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος οι Βουλευτές κ.κ. Α.
Γκερέκου (Κερκύρας), Μ. Κασσής (Ιωαννίνων), Ι. Κουτσούκος (Ηλείας) και Κ. Σκανδαλίδης (Α' Αθηνών). τόµ. ΙΑ', σ.
8259-8260.
Ανακοινώνεται ότι µε επιστολές τους προς τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, οι Βουλευτές κ.κ. Α.
Γκερέκου, Μ. Κασσής, Ι. Κουτσούκος και Κ. Σκανδαλίδης
αποδέχονται την επανένταξή τους στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΙΑ',
σ. 8259, 8261-8264.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παππά, Γ. Κυρίτση και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων).
τόµ. ΙΑ', σ. 8319.
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Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου-"Χρυσή Αυγή" από τη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε τα έκτακτα µέτρα υποστήριξης των ανέργων. τόµ. ΙΑ', σ. 8320.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παππά, Κ. Μητσοτάκη και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων).
τόµ. ΙΑ', σ. 8369.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Π.
Χριστοφιλοπούλου. τόµ. ΙΑ', σ. 8433.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Κουρουµπλή. τόµ. ΙΑ', σ. 8433.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Σ.
Βούλτεψη. τόµ. ΙΑ', σ. 8434.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Παυλόπουλου, Ε. Δούρου, Χ. Γκόκα, Κ. Τσιάρα, Μ. Γιαννακάκη, Θ. Τζάκρη, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά και Μ. Γλέζου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί
της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31-102012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής". τόµ. ΙΑ', σ. 8522-8530.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά τον τέως Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήµο, καθώς και α) τον διατελέσαντα Υπουργό Εσωτερικών κ. Α. Γιαννίτση και β) τον διατελέσαντα
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Μ. Παπαϊωάννου. τόµ. ΙΑ', σ. 8563.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Κ. Καραγκούνη, Κ. Τσιάρα, Ν. Δένδια, Μ. Γιαννακάκη, Θ. Τζάκρη, Ν. Φούντα, Γ. Ψαριανού, Α. Τσίπρα,
Μ. Γλέζου, Δ. Γάκη, Δ. Παπαδηµούλη, Σ. Σαµοϊλη και Χ.
Καφαντάρη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ', σ.
8690-8704.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Μ.
Χρυσοβελώνη. τόµ. ΙΑ', σ. 8728.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Ζ.
Κωνσταντοπούλου και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. ΙΑ', σ. 8748, 8749.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: α) τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ευάγγελο Βενιζέλο (δύο δικογραφίες), β) τον πρώην Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου και γ) τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Π.
Μπεγλίτη. τόµ. ΙΒ', σ. 8814.
Αναφορά στην άρση ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. ΙΒ', σ.
8855.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Ταµήλου (3 δικογραφίες)
και Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΒ', σ. 8862 - 9082.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ. κ. Θ. Μπακογιάννη, Γ. Δραγασάκη, Δ. Παπαδηµούλη και Π. Τατσό-

πουλου σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Μ. Ταµήλου (3 δικογραφίες) και Η. Κασιδιάρη. τόµ.
ΙΒ', σ. 8863 - 8867.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Λ.
Κανέλη. τόµ. ΙΒ', σ. 8863.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Φ. Πιπιλή και κ. Δ. Κυριαζίδη.
τόµ. ΙΒ', σ. 9227-9233, 9236-9451.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Παπαδηµούλη και Ν. Μηταράκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Φ. Πιπιλή και Δ. Κυριαζίδη.
τόµ. ΙΒ', σ. 9230-9232.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής, για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Φ. Πιπιλή
και Δ. Κυριαζίδη. τόµ. ΙΒ', σ. 9230-9233, 9236-9451.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Ηλιόπουλου και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα).
τόµ. ΙΓ', σ. 9535.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ρ. Μακρή, Γ. Αβραµίδη, Χ. Καραγιαννίδη, Γ. Νταβρή, Δ. Παπαδηµούλη, Ι. Κεφαλογιάννη, Δ. Σαλτούρου, Χ. Δήµα, Κ.
Τσιάρα, Δ. Αυγερινοπούλου, Κ. Τζαβάρα, Α. Δερµεντζόπουλου, Ν. Μηταράκη, Ο. Κεφαλογιάννη, Μ. Βαρβιτσιώτη,
Μ. Γλέζου, Α. Πετράκου, Ε. Παναγούλη, και Ι. Δραγασάκη,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί του άρθρου 32 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ', σ. 9543-9558, 9559-9563.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ', σ. 9750,
9751, 9752, 9753, 9755, 9756, 9761, 9765, 9770, 9782,
9787, 9789, 9790, 9791, 9792, 9794, 9798, 9801, 9804.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Κουτσούκο, Χ. Παππά και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. ΙΓ', σ. 9760, 9761.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Μαριά. τόµ. ΙΓ', σ. 9773.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Καµµένου, Μ. Χρυσοχοϊδη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΓ', σ. 9802, 9803.
Ορκωµοσία της κ. Ζέτας Μακρή σε αντικατάσταση του
θανόντα Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου.
τόµ. ΙΓ', σ. 9812.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Μαριά, Α. Κακλαµάνη και Λ. Γρηγοράκου (Προεδρεύων). τόµ. ΙΓ', σ. 9885.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παππά, Α. Κακλαµάνη και Λ. Γρηγοράκου (Προεδρεύων). τόµ. ΙΓ', σ. 9886.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι
Δριβελέγκα και Λ. Γρηγοράκο (Προεδρεύων). τόµ. ΙΓ', σ.
9974, 9975.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Μαριά, Α. Παφίλη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ.
ΙΓ', σ. 10068, 10069.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παππά, Σ. Γεωργιάδη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων).
τόµ. ΙΓ', σ. 10070, 10071.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Παπαδηµούλη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ.
ΙΓ', σ. 10070.
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Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Κασσή και Μ. Ταµήλου (τέσσερις δικογραφίες). τόµ. ΙΔ', σ. 10291-10292, 1040110405, 10412, 10413-10652.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Κασσή
και Μ. Ταµήλου (τέσσερις δικογραφίες). τόµ. ΙΔ', σ.
10291-10292, 10401-10405, 10412-10652.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Δραγασάκη, Ε. Δούρου και Γ. Βαρεµένου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Κασσή και Μ. Ταµήλου. τόµ. ΙΔ', σ. 10401-10404.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων ύστερα από τη ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ', σ. 10653.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου ύστερα
από τη ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για
τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ', σ. 10654.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Δούρου, Κ. Καργκούνη, Κ. Γεροντόπουλου, Γ. Ντόλιου, Α. Νεράντζη, Δ. Τσουµάνη και Κ. Τριαντάφυλλου, σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για
την εκλογή Β' Αντιπροέδρου της Βουλής από την πρώτη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. ΙΔ', σ. 1071010717.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη και Χ. Παππά. τόµ. ΙΔ', σ. 10742.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Αρβανίτη-Αβράµη, Σ. Βούλτεψη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. ΙΔ', σ. 10746, 10747.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Τ. Ιατρίδη, Σ. Βούλτεψη, και Λ. Γρηγοράκου (Προεδρεύων). τόµ. ΙΕ', σ. 10899.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Βούλτεψη, Ι. Κουράκου, και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά
(Προεδρεύουσα). τόµ. ΙΕ', σ. 10913, 10914.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Δήµα,
Ν. Μηταράκη, Ν. Σηφουνάκη, Ι. Ζερδελή, Χ. Ζεϊµπέκ, Σ.
Σαµοϊλη, Μ. Διακάκη, Μ. Χρυσοβελώνη, Η. Διώτη και Ε.
Δούρου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 4, 5, 19, 20, 30, 38, 39, 43,
44, 48 και 49 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
447 και ειδικό 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και
Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ', σ. 10984-10995.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Μαριά, Π. Χριστοφιλοπούλου και Γ. Καλαντζή (Προεδρεύων). τόµ. ΙΕ', σ. 11033, 11034.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
κ. Ι. Μανιάτη. τόµ. ΙΕ', σ. 11061.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1) Στον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και
στον πρώην Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Ανδρέα Λοβέρδο. 2) Στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου. 3) Στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη. τόµ. ΙΕ', σ. 11164.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ιωάννη Δριβελέγκα. τόµ. ΙΕ', σ. 11211.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Καµµένου και Ε. Μεϊµαράκη. τόµ. ΙΕ', σ. 11273, 11274.
Αποχώρηση των Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων
από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ', σ. 11426.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Κουρουµπλή, Α. Κακλαµάνη και Γ. Καλαντζή (Προεδρεύων). τόµ. ΙΕ', σ. 11427, 11428, 11429.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Δήµα,
Δ. Αναγνωστάκη, Δ. Χαραλαµπίδου, Γ. Κωνσταντόπουλου,
Ν. Φούντα, Α. Ιγγλέζη και Ε. Δούρου, σχετικά µε την συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου
πρώτου και των υπ' αριθµ. 497/89/26.4.2013 και
504/96/27.4.2013 βουλευτικών τροπολογιών του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013". τόµ.
ΙΕ', σ. 11439 - 11445.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτή κ. Κ. Παπακώστα,
Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, µε την οποία ενηµερώνει ότι στις 13 Ιουνίου 2013 θα οριστεί ως "Πρέσβειρα
Καλής Θελήσεως για τα δικαιώµατα του Ανθρώπου", στο
πλαίσιο της παρουσίασης του νέου Σύνθετου Δείκτη για την
Ισότητα των Φύλων, από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 11511.
Ανακοινώνεται ότι η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα, απέστειλε επιστολή, µε την οποία ορίζει ως
Αναπληρωτές Εκπροσώπους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, τους κ.κ. Α. Παφίλη, Βουλευτή Επικρατείας και Ν. Καραθανασόπουλο, Βουλευτή Αχαΐας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 1151111512.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Μείωση
αριθµού Βουλευτών-ασυµβίβαστο της βουλευτικής µε την υπουργική ιδιότητα". (Προτείνων: Ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Π. Σιούφας). (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ.
11521.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Μείωση
αριθµού των Βουλευτών". (Προτείνων: Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος). (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ.
11521.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Δ. Κουσελά. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11543.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσεις α-
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συλίας των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Η. Παναγιώταρου, Ν. Κακλαµάνη, Π. Τατσόπουλου και Ο. Βουδούρη.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 11572 - 11583, 11586 - 11790.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Φωτίου, Γ. Αµανατίδη, Κ. Δερµιτζάκη, Χ. Ζεϊµπέκ, Α. Καρά Γιουσούφ, Α. Τσίπρα και Π. Δριτσέλη, σχετικά µε την συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Η. Παναγιώταρου, Ν. Κακλαµάνη, Π. Τατσόπουλου και Ο. Βουδούρη. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11574 - 11582.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Η. Παναγιώταρου, Ν. Κακλαµάνη, Π. Τατσόπουλου και Ο. Βουδούρη.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 11574, 11586-11590.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12026.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν, πρώτον, στον
πρώην Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφη, στον πρώην Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Ν. Λέγκα και στον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Α. Κοντό και δεύτερον, στο διατελέσαντα Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.
Δ. Αβραµόπουλο. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12035.
Ανακοινώνεται απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής των
Ελλήνων, σχετικά µε τη "ρύθµιση θεµάτων που αφορούν
στην αεροπορική µετακίνηση των Βουλευτών της Επαρχίας". τόµ. ΙΣΤ', σ. 12051 - 12055.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: α) στον Υπουργό
Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Κ. Μουσουρούλη και β) στον διατελέσαντα Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. τόµ. ΙΖ', σ. 12181.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κεγκέρογλου και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. ΙΖ', σ. 12294.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφία η οποία αφορά στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Π. Παναγιωτόπουλο. τόµ. ΙΖ', σ. 12372.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Κεφαλογιάννη, Χ. Kέλλα, Σ.
Γεωργιάδη και Μ. Κασσή (2 δικογραφίες). τόµ. ΙΖ', σ.
12394-12599.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Κεφαλογιάννη, Χ. Κέλλα, Σ. Γεωργιάδη και Μ. Κασσή (δύο δικογραφίες). τόµ. ΙΖ', σ. 12395-12398, 12399-12599.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Δραγασάκη και Α. Σκόνδρα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Κεφαλογιάννη, Χ. Κέλλα, Σ. Γεωργιάδη και Μ. Κασσή. τόµ. ΙΖ', σ.
12396-12398.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος, µε επιστολή του προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ορίζει ως
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Ελλήνων

τον Βουλευτή Ηρακλείου κ. Ε. Μαριά και Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή Β' Αθηνών κ. Β.
Καπερνάρο. τόµ. ΙΖ', σ. 12399.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Μαριά. τόµ. ΙΖ', σ. 12705.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βαρβιτσιώτη, Χ. Κοντονή και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά
(Προεδρεύουσα). τόµ. ΙΖ', σ. 12784, 12785.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου και Χ. Μαρκογιαννάκη και Γ. Καλαντζή (Προεδρεύων). τόµ. ΙΖ', σ. 12803, 12804.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Καπερνάρου, Α. Κουτσούµπα και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά
(Προεδρεύουσα). τόµ. ΙΖ', σ. 12804, 12805.
Ανακοινώνονται σφραγισµένες επιστολές των Βουλευτών
κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Π. Μηταράκη, Δ. Παπαδηµούλη, Ι.
Δραγασάκη, Κ. Καραγκούνη, Ν. Δένδια, Ε. Στυλιανίδη και
Χ. Σταϊκούρα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν
πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού
της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και
λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα
της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’
και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ', σ. 12819-12827.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παππά και Γ. Καλαντζή (Προεδρεύων). τόµ. ΙΗ', σ.
12881, 12882.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: στον διατελέσαντα
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, στον διατελέσαντα Υπουργό
Πολιτισµού κ. Π. Γερουλάνο και στους διατελέσαντες Υπουργούς Οικονοµικών από 18.4.2011 έως 1.8.2012 κ.κ.
Ε. Βενιζέλο, Φ. Σαχινίδη, Γ. Ζανιά και Ι. Στουρνάρα. τόµ.
ΙΗ', σ. 12892.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Διακάκη, Λ. Κανέλλη, Ε.
Δούρου, Α. Μανδρέκα, Μ. Ταµήλου και Κ. Κοντογεώργου.
τόµ. ΙΗ', σ. 12946-13153.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ.
Διακάκη, Λ. Κανέλλη, Ε. Δούρου, Α. Μανδρέκα, Μ. Ταµήλου και Κ. Κοντογεώργου. τόµ. ΙΗ', σ. 12951.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Διακάκη, Λ. Κανέλλη, Ε.
Δούρου, Α. Μανδρέκα. Μ. Ταµήλου και Κ. Κοντογεώργου.
τόµ. ΙΗ', σ. 12956-13152.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτική Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 1 της από
30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία
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κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 «Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις (Α’32)». τόµ. ΙΗ', σ. 13304.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας:
«Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά
επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς,
µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις (Α’32)». τόµ. ΙΗ', σ. 13306.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Τροποποίηση του άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των
εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες
διατάξεις (Α’32)». τόµ. ΙΗ', σ. 13313.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Χριστοφιλοπούλου και Δ. Παπαδηµούλη. τόµ. ΙΗ', σ.
13405, 13406.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Μ.
Χρυσοχοΐδη. τόµ. ΙΗ', σ. 13473.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Για µείωση των Βουλευτών σε διακόσιους (200)". (Προτείνων: Ο
Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος). (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ', σ. 13662.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 1951 από 1η Ιουλίου 2013
επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά προς τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι οι Βουλευτές κ.κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος
(Ευβοίας) και Θεόδωρος Σολδάτος (Λευκάδας) επανεντάσσονται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ', σ. 13735 - 13736.
Ανακοινώνονται οι επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ.
Μαρκόπουλου και Θ. Σολδάτου µε τις οποίες δηλώνουν την
αποδοχή της επανένταξής τους στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ', σ. 13735, 1373713738.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, µε επιστολή
του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί ότι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος ορίζεται ο Βουλευτής Κοζάνης κ. Π. Κουκουλόπουλος. τόµ. ΙΘ', σ. 13793.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 1981/4-7-2013 επιστολή του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη,µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Ιωάννης Μιχελογιαννάκης, εντάσσεται
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπα-

στικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου. τόµ. ΙΘ',
σ. 13795-13796.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Ι. Μιχελογιαννάκη µε την οποία δηλώνει αποδοχή της ένταξής του στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου. τόµ. ΙΘ', σ.
13795, 13797.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1. Στους διατελέσαντες Υπουργό και Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, κ.κ. Άννα Διαµαντοπούλου και
Ιωάννη Πανάρετο, 2. Στον διατελέσαντα Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο, 3. Στον
Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Σουρνάρα και στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Συµεών Κεδίκολγου και
4. Στη διατελέσασα Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων κ. Άννα Διαµαντοπούλου. τόµ. ΙΘ', σ.
14120.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Κ. Κοντογεώργου, Γ. Λαµπρούλη, Ε. Καρανάσιου, Γ. Γερµενή και Ε. Μπούκουρα.
τόµ. Κ', σ. 14159, 14163, 14170-14385.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Κοντογεώργου, Γ. Λαµπρούλη, Ε. Καρανάσιου, Γ. Γερµενή και Ε. Μπούκουρα. τόµ. Κ', σ. 14163.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Α. Παπακώστα, Σ. Αναστασιάδη, Γ. Καλαντζή, Ι.
Τραγάκη και Δ. Τσουµάνη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην µυστική ψηφοφορία για την εκλογή του Ε' Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων. τόµ. Κ', σ. 14163-14169.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων εισαγγελικής
αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Κ. Κοντογεώργου, Γ. Λαµπρούλη, Ε. Καρανάσιου, Γ. Γερµενή και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. Κ', σ. 14163, 14170-14385.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Δραγασάκη (Προεδρεύων)και Χ. Γιαταγάνα. τόµ. Κ', σ.
14389.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Κεδίκογλου (ΝΔ). τόµ. Κ', σ. 14460, 14461.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Ι. Μανιάτη, σχετικά µε τη συµµετοχή του στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία, επί της πρότασης της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά
του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου,
σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC" περί παραδοχής ή µη
της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές
καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν.
3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει.
τόµ. Κ', σ. 14486-14487.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βολουδάκη, Φ. Κουβέλη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά
(Προεδρεύουσα). τόµ. ΚΑ', σ. 15002.
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Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Δριβελέγκα, Σ. Παναγούλη και Χ. Καφαντάρη, σχετικά µε την
συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν.
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΑ', σ. 15014 - 15018.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Τριαντάφυλλου και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ.
ΚΑ', σ. 15050.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Τριαντάφυλλου, Χ. Κοντονή και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά
(Προεδρεύουσα). τόµ. ΚΑ', σ. 15082, 15083.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Δριβελέγκα, Ι. Δραγασάκη, Ι. Ζερδελή, Ε. Παναγούλη και Χ. Καφαντάρη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα
και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής "που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου
που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της
"ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας και εκποµπής
της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια". τόµ. ΚΑ',
σ. 15102-15108.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Δριβελέγκα, Ε. Βενιζέλου, Ε. Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, Ι. Δραγασάκη, Ι. Ζερδελή, Ζ. Χουσεϊν, Γ. Βαρεµένου, Ε. Παναγούλη, Μ. Χρυσοβελώνη, Α. Παπαρήγα, Γ. Κανέλλη, Δ. Μανωλάκου και Θ. Κωνσταντινίδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων 1 έως 17 και επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπ. Επικρατείας: "Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και
Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ', σ. 15250-15264.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι. Αµανατίδη. τόµ. ΚΒ', σ. 258.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Μ.
Τριανταφύλλου. τόµ. ΚΒ', σ. 599.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τον νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1) Στον διατελέσαντα Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικό
Εκπρόσωπο κ. Συµεών Κεδίκογλου,2) Στον διατελέσαντα
Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, 3) Στους διατελέσαντες Υπουργούς
Οικονοµικών και Κοινωνικής Ασφάλισης των ετών 20102011 και στον διατελέσαντα Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, 4) Στον διατελέσαντα Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και 5) Στον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα και στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Συµεών Κεδίκογλου. τόµ. ΚΒ', σ. 734.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Κεδίκογλου και Α. Παφίλη. τόµ. ΚΓ', σ. 1262.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου, Γ. Κανέλλη και Κ. Βιρβιδάκη. τόµ.
ΚΔ', σ. 1670, 1671, 1672, 1673.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΚΔ', σ. 1702, 1709.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Γ.
Κανέλλη. τόµ. ΚΔ', σ. 1709.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν σε διατελέσαντες
Υπουργούς Οικονοµικών (δύο δικογραφίες) και στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. ΚΔ', σ. 1720.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ν.
Κακλαµάνη. τόµ. ΚΔ', σ. 1762, 1763.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Σιούφα. τόµ. ΚΔ', σ. 1763.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Μ. Αρβανίτη-Αβράµη και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ.
ΚΔ', σ. 1763.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Χ.
Παππά και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΚΔ', σ.
1766.
Αποχώρηση του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή
Αυγή κ. Μ. Αβράµη-Αρβανίτη. τόµ. ΚΔ', σ. 1766.
Αναφορά στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Χ. Λαζαρίδη.
τόµ. ΚΔ', σ. 1779, 1780, 1782, 1784, 1867, 1883, 1884,
1886, 1890, 1896, 1899, 1902, 1903.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Η. Κασιδιάρη και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΚΔ', σ.
1803.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Λαζαρίδη και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΚΔ', σ.
1868.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά µέλος της Κυβέρνησης. τόµ. ΚΔ', σ. 2275.
ΒΟΥΛΗ
Κήρυξη της έναρξης (από τον προσωρινό Πρόεδρο κ. Ιωάννη Τραγάκη) της πρώτης πανηγυρικής συνεδρίασης της
Βουλής της Α’Συνόδου της ΙΕ’Περιόδου Προεδρευοµένης
Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 1.
Ανακοινώνεται το υπ’αριθµόν 72/2012 Προεδρικό Διάταγµα: "Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής". τόµ. Α', σ. 1-3.
Τέλεση του καθιερωµένου Αγιασµού για την έναρξη των
εργασιών της Βουλής της Α’ Συνόδου της ΙΕ’ Περιόδου
Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α',
σ. 12.
Ορκωµοσία των Βουλευτών της ΙΕ’ Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 12 - 21.
Ανακοινώνεται γραπτή δήλωση του Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα, µε την οποία διατυπώνει απόψεις σχετικά µε τον όρκο. τόµ. Α', σ. 22-23.
Ανακοινώνεται γραπτή δήλωση της Γενικής Γραµµατέως
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρας Παπαρήγα, µε την οποία διατυπώνει απόψεις σχετικά µε τον όρκο των Βουλευτών. τόµ.
Α', σ. 22,24.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’Θεσσαλονίκης κ. Ευάγγελου Βενιζέλου. τόµ. Α', σ. 27.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, µε
θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" και µε την οποία ανακοινώ-
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νονται προς το Σώµα τα Προεδρικά Διατάγµατα 82/20-62012, 83/20-6-2012, 84/21-6-2012, 86/21-6-2012 και
87/22-6-2012. τόµ. Α', σ. 27-32.
Ανακοινώνεται το υπ’ αριθµ. 82/20-6-2012 Προεδρικό
Διάταγµα, µε το οποίο έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Πρωθυπουργός κ. Παναγιώτης Πικραµµένος του
Όθωνα και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του. τόµ. Α', σ.
27 - 28.
Ανακοινώνεται το υπ’αριθµ. 86/21-6-2012 Προεδρικό
Διάταγµα µε το οποίο διορίστηκαν τα νέα µέλη της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α', σ. 27, 29 - 32.
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 87/22-6-2012 Προεδρικό
Διάταγµα µε το οποίο διορίστηκαν οι: α) Δηµήτριος Κούρκουλας στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών και β) Γεώργιος Μαυραγάνης στη θέση του Υφυπουργού Οικονοµικών. τόµ. Α', σ. 27, 32.
Ανακοινώνεται το υπ’αριθµ. 84/21-6-2012 Προεδρικό
Διάταγµα µε το οποίο έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις των
µελών της Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραµµένου. τόµ. Α',
σ. 27 - 29.
Ανακοινώνεται το υπ’αριθµ. 83/20-6-2012 Προεδρικό
Διάταγµα, µε το οποίο διορίστηκε Πρωθυπουργός ο Αντώνιος Σαµαράς του Κωνσταντίνου, Αρχηγός του Κόµµατος
της "Νέας Δηµοκρατίας". τόµ. Α', σ. 28.
Ανακοινώνονται επιστολές των κ.κ. Τ. Κοψαχείλη, Βουλευτή Γρεβενών και Μ. Κάσση, Βουλευτή Ιωαννίνων, µε την
οποία δηλώνουν ότι επιλέγουν το Βουλευτικό αξίωµα και
παραιτούνται από οποιαδήποτε θέση σε ιδιότητα που αποτελεί ασυµβίβαστο προς τη βουλευτική ιδιότητα. τόµ. Α', σ.
33-34.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή του Προέδρου του
Σώµατος για την ΙΕ’ Περίοδο Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 35-37.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη του
Προέδρου του Σώµατος της ΙΕ’Περιόδου της Βουλής. τόµ.
Α', σ. 35.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας για
την ανάδειξη του Προέδρου του Σώµατος της ΙΕ' Περιόδου.
τόµ. Α', σ. 35.
Ανακοινώνεται η εκλογή του Ευάγγελου-Βασιλείου Μεϊµαράκη για το αξίωµα του Προέδρου της Βουλής για την ΙΕ’
Περίοδο. τόµ. Α', σ. 35.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή τριών Αντιπροέδρων
από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική
Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την τέταρτη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από
την πέµπτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, δύο Κοσµητόρων από το κόµµα της πρώτης σε δύναµη Κοινοβουλευτικής Οµάδας, ενός Κοσµήτορα από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς και τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα,
ενός από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα
και ενός από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα,
της ΙΕ' Περιόδου της Α' Συνόδου. τόµ. Α', σ. 39-40.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας για
την εκλογή των Αντιπροέδρων, των Κοσµητόρων και των
Γραµµατέων της Βουλής της ΙΕ’ Περιόδου της Α' Συνόδου.
τόµ. Α', σ. 39-40.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψη-

φοφορία εκλέχθησαν για την ΙΕ' Περίοδο για το αξίωµα
του Α' Αντιπροέδρου ο κ. Ιωάννης Τραγάκης, του Β' Αντιπροέδρου ο κ. Αθανάσιος Νάκος, του Γ' Αντιπροέδρου ο κ.
Χρήστος Μαρκογιαννάκης, του Δ' Αντιπροέδρου ο κ. Ιωάννης Δραγασάκης, του Ε' Αντιπροέδρου ο κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος και του ΣΤ' Αντιπροέδρου η κ. Μαρία Κόλλια Τσαρούχα. τόµ. Α', σ. 40.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία ο προτεινόµενος για το αξίωµα του Ζ' Αντιπροέδρου κ. Πολύβιος Ζησιµόπουλος δεν εκλέγεται γιατί δεν
συγκέντρωσε τις απαιτούµενες ψήφους. τόµ. Α', σ. 40.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για το αξίωµα των Κοσµητόρων της
Βουλής της ΙΕ' Περιόδου της Α' Συνόδου οι κ.κ. Κωνσταντίνος Κουκοδήµος, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και Αθανάσιος Αθανασίου. τόµ. Α', σ. 40.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για το αξίωµα των Γραµµατέων της
Βουλής της ΙΕ' Περιόδου της Α' Συνόδου οι κ.κ. Χρίστος
Δήµας, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, Ιωάννης Κεφαλογιάννης, Μάξιµος Σενετάκης, Μαρία Μπόλαρη και Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος. τόµ. Α', σ. 40.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής 'Αρτας κ. Χ. Γκόκας κατέθεσε επιστολή µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει το Βουλευτικό αξίωµα και παραιτείται από οποιαδήποτε ιδιότητα
που αποτελεί ασυµβίβαστο προς τη βουλευτική ιδιότητα.
τόµ. Α', σ. 41.
Ορκωµοσία του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά και
των κ.κ. Δηµητρίου Αβραµόπουλου, Συµεών Κεδίκογλου,
Δηµητρίου Παπαδηµούλη, Γεωργίου Παπανδρέου, Χρήστου Σταϊκούρα και Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, οι οποίοι ανακηρύχθηκαν Βουλευτές στις εκλογές της 17ης Ιουνίου
και δεν ορκίστηκαν στις 28 Ιουνίου 2012. τόµ. Α', σ. 43.
Ανακοινώνεται η από 6ης Ιουλίου 2012 επιστολή του
Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί
τα Προεδρικά Διατάγµατα 89/5-7-2012 και 90/5-7-2012 µε
θέµα: "Κυβερνητική Μεταβολή". τόµ. Α', σ. 43-44.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α', σ. 45,
46, 66.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα, προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την
οποία ορίζει ως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου τους κ.κ. Π. Λαφαζάνη, Βουλευτή Β' Πειραιώς,
Δ. Παπαδηµούλη, Βουλευτή Β' Αθηνών και Π. Κουρουµπλή, Βουλευτή Β' Αθηνών. τόµ. Α', σ. 51, 52.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Ευάγγελου Βενιζέλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ορίζει ως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος τους κ.κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, Βουλευτή Β' Αθηνών
και κ. Π. Χριστοφιλοπούλου, Βουλευτή Αττικής. τόµ. Α', σ.
51,53.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή κ.
Νικόλαου Μιχαλολιάκου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ορίζει ως Κοινοβου-
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λευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Χ. Παππά, Βουλευτή Επικρατείας, ως Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Π.
Ηλιόπουλο, Βουλευτή Μαγνησίας και ως Γραµµατέα τον κ.
Π. Ζησιµόπουλο, Βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης. τόµ. Α', σ.
51,54.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτη Κουβέλη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ορίζει ως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους της Δηµοκρατικής Αριστεράς τους κ.κ. Ν. Τσούκαλη,
Βουλευτή Αχαΐας και Β. Οικονόµου, Βουλευτή Αττικής. τόµ.
Α', σ. 51,55.
Ανακοινώνεται επιστολή της Πρόεδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και Γενικής Γραµµατέως του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρας Παπαρήγα προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ορίζει ως Αναπληρωτές Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας τους κ.κ. Σ.
Χαλβατζή, Βουλευτή Β' Αθηνών και Α. Παφίλη, Βουλευτή
Επικρατείας. τόµ. Α', σ. 51, 56.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, από τη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α', σ. 66.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α', σ. 72, 76,
96, 103, 113, 115, 118, 125, 129, 131, 135,136,137,144,
146, 152, 182, 188, 203, 241, 244, 261,265, 287, 288,
299, 303, 306, 318, 322, 323, 324, 328 330, 336, 337,
341, 359, 360, 368, 388, 461, 505, 513, 514, 526, 527,
531, 545, 548, 549, 550, 551, 552, 556, 557, 558, 560,
564, 565, 569, 571,572, 574, 578, 582, 585, 589, 590,
591, 592, 595, 643, 645, 646, 647,668, 671, 672, 673,
674, 703, 760, 761, 774, 823, 826, 827,828, 831, τόµ. Β',
σ. 838, 842, 843, 844, 857, 876, 877, 880, 881, 882, 883,
884, 885, 900, 901, 902, 910, 915, 916, 917, 918, 919,
920, 921, 926, 927, 929, 936, 942, 974, 975, 983, 984,
992, 993, 994, 995, 996, 1002, 1005, 1054, 1069, 1070,
1071, 1073, 1074, 1082 1084, 1091, 1092, 1098, 1093,
1099, 1100, 1113, 1116, 1117, 1120, 1122, 1124, 1125,
1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1132, 1133, 1144, 1145,
1146, 1147, 1150, 1151, 1153, 1155, 1156, 1172, 1175,
1177, 1179, 1180, 1181, 1675, 1679, 1680, 1681, 1684,
1691, 1693, 1694, 1695, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701,
1705, 1706, 1707, 1710,1712, 1744, 1748, 1749, 1757,
1760, 1762, τόµ. Γ', σ. 1788, 1789, 1790, 1833, 1834,
1837, 1845, 2112, 2119, 2120, 2126, 2127, 2133, 2134,
2138, 2141, 2142, 2143, 2144, 2151, 2152, 2156, 2157,
2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2180, 2181, 2185,
2187, 2209, 2227, 2242, 2331, 2332, 2337, 2340, 2343,
2344, 2349, 2372, 2373, 2374, 2377, 2387, 2399, 2401,
2402, 2403, 2404, 2407, 2408, 2487, 2440, 2441, 2446,
2447, 2448, 2474, 2489, 2514, 2517, 2544, 2550, 2551,
2553, 2554, 2557, τόµ. Δ', σ. 2573,2575,2577, 2602,
2607, 2610, 2611, 2858, 2863, 2864, 2899,2909, 2934,
2953, 2958, 2959, 2970, 3201, 3203, 3208, 3209, 3210,
3212, 3219, τόµ. Ε', σ. 3225, 3226, 3227, 3228, 3236,
3238, 3239, 3242, 3274, 3298, 3306, 3307, 3308, 3315.,
3332, 3335, 3339, 3341, 3347, 3349, 3354, 3355, 3369,
3381, 3386, 3404,3405,3412, 3441, 3442, 3731, 3734,
3741, 3742, 3744, 3745, 3757, 3759, 3760, 3763, 3767,
3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,

3822, 3881, 3949, τόµ. ΣΤ', σ. 4029-4032, 4033, 4042,
4045, 4059, 4062, 4063, 4064, 4069, 4070, 4072, 4081,
4083, 4084, 4085, 4087, 4091, 4094, 4100, 4148, 4150,
4280, 4322, 4332, 4333, 4335, 4336, 4338, 4345, 4347,
4348, 4349, 4350, 4356, 4358, 4360, 4361, 4364, 4366,
4376, 4381, 4382, 4387, 4385, 4387, 4388, 4389, 4391,
4401, 4402, 4406, 4410, 4429, 4436, 4442, 4445, 4447,
4452, 4458, 4459, 4464, 4478, 4489, 4490, 4495, 4498,
4504, 4505, 4517, 4528, 4757, 4762, 4764, 4783, 4784,
4802, 4805, 4856, 4859, 4861, τόµ. Ζ', σ. 4909, 4917,
4918, 4920, 4921, 4924, 4925, 4926, 4930, 4970, 4972,
4973, 4986, 4991, 5051, 5057, 5070, 5115, 5120, 5121,
5122, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5132,
5134, 5135, 5138, 5142, 5144, 5145, 5192, 5223, 5262,
5404, 5421, 5422, 5424, 5467, 5468, 5470, 5487, 5492,
5524, 5528, 5548, 5549, 5569, 5570, 5580, 5593, 5595,
5599, 5613, 5614, 5616, 5617, 5618, 5716, 5717, 5718,
5724, 5733, 5734, 5735, 5736, 5738, 5739, 5742, 5743,
5744, 5754, 5757, τόµ. Η', σ. 5845, 5846, 5874, 5849,
5854, 5867, 5868, 5870, 5871, 5875, 5876, 5886, 5891,
5899, 5907, 5910, 5914, 5919, 5923, 5926, 5964, 5965,
5966, 5974, 5975, 5976, 5977, 5978, 5979, 5980, 5981,
5984, 5985, 5986, 5987, 5990, 5991, 5992, 5994, 5995,
5996, 5997, 6065, 6067, 6081, 6088, 6095, 6096, 6097,
6098, 6103, 6104, 6107, 6108, 6130, 6131, 6134, 6139,
6142, 6152, 6154, 6162, 6166, 6174, 6117, 6183, 6187,
6188, 6189, 6192, 6199, 6217, 6218, 6226, 6242, 6247,
6254, 6255, 6258, 6261, 6267, 6274, 6332, 6345, 6346,
6347, 6349, 6350, 6351, 6353, 6354, 6355, 6357, 6359,
6360, 6361, 6362, 6363, 6375, 6379, 6382, 6384, 6391,
6392, 6399, 6467, 6482, 6485, 6486, 6487, 6489, 6531,
6533, 6534, 6541, 6542, 6543, 6546, 6552, 6555, 6556,
6563, 6575, 6582, 6590, 6592, 6595, 6601, τόµ. Θ', σ.
6615, 6623, 6635, 6636, 6638, 6653, 6658, 6661, 6662,
6663, 6679, 6695, 6738, 6754, 6759, 6817, 6830, 6831,
6856, 6867, 6932, 6933, 6935, 6938, 6942, 6950, 6951,
6979, 7003, 7006, 7009, 7014, 7015, 7025, 7037, 7038,
7040, 7042, 7060, 7063, 7071, 7073, 7075, 7076, 7103,
7104, 7105, 7106, 7113, 7120, 7122, 7124, 7147, 7153,
7154, 7192, 7195, 7197, 7198, 7201, 7209, 7214, 7224,
7231, 7232, τόµ. Ι', σ. 7239, 7241, 7242, 7252, 7267,
7531, 7532, 7533, 7537, 7543, 7558, 7785, 7787, 7824,
7855, 7859, 7860, 7861, 7862, 7863, 7864, 7871, 7873,
7875, 7876, 7877, 7889, 7892, 7893, 7932, 7933, 7969,
7971, 7991, 7993, 8016, 8017, 8023, 8026, 8027, 8031,
8032, 8033, τόµ. ΙΑ', σ. 8035, 8050, 8051, 8053, 8064,
8067, 8073, 8078, 8081, 8126, 8133, 8137, 8139, 8142,
8143, 8156, 8157, 8199, 8207, 8221, 8231, 8232, 8233,
8234, 8249, 8250, 8269, 8275, 8276, 8279, 8280, 8281,
8355, 8357, 8358, 8362, 8363, 8364, 8368, 8369, 8370,
8383, 8384, 8385, 8386, 8399, 8400, 8404, 8406, 8409,
8410, 8412, 8420, 8423, 8425, 8427, 8428, 8430, 8431,
8441, 8500, 8501, 8512, 8515, 8516, 8519, 8549, 8557,
8558, 8561, 8563, 8564, 8566, 8567, 8568, 8573, 8604,
8607, 8624, 8625, 8626, 8627, 8650, 8674, 8675, 8678,
8680, 8684, 8685, 8686, 8687, 8731, 8737, 8744, 8745,
8748, 8750, 8753, 8757, 8778, 8781, τόµ. ΙΒ', σ. 8816,
8817, 9089, 9122, 9123, 9126, 9132, 9147, 9151, 9163,
9169, 9172, 9173, 9174, 9176, 9183, 9185, 9191, 9194,
9196, 9199, 9205, 9208, 9210, 9461, 9227, 9490, 9494,
9498, 9501, 9506, 9511, 9514, τόµ. ΙΓ', σ. 9526, 9534,
9535, 9541, 9543, 9601, 9606, 9622, 9624, 9633, 9634,
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9639, 9643, 9648, 9661, 9663, 9665, 9666, 9667, 9698,
9712, 9715, 9721, 9759, 9760, 9761, 9763, 9771, 9772,
9777, 9783, 9793, 9803, 9835, 9848, 9857, 9858, 9860,
9866, 9864, 9868, 9870, 9876, 9878, 9881, 9882, 9883,
9884, 9885, 9886, 9887, 9890, 9897, 9954, 9957, 9971,
9998, 10010, 10012, 10037, 10051, 10054, 10068,
10070, 10071, 10093, 10100, 10146, 10154, 10155,
10156, 10168, τόµ. ΙΔ', σ. 10179, 10267, 10289, 10291,
10292, 10293, 10294, 10401, 10405, 10406, 10408,
10411, 10412, 10653, 10660, 10654, 10693, 10708,
10710, 10722, 10723, 10732, 10742, 10745, 10805,
10823, 10828, 10831, 10836, 10837, 10839, 10841, τόµ.
ΙΕ', σ. 10870, 10875, 10885, 10887, 10888, 10889,
10892, 10905, 10918, 10924, 10929, 10935, 10936,
10968, 10977, 10979, 10996, 11020, 11026, 11027,
11028, 11032, 11033, 11034, 11036, 11040, 11041,
11044, 11045, 11046, 11047, 11055, 11063, 11068,
11075, 11080, 11105, 11143, 11144, 11154, 11167,
11182, 11195, 11196, 11204, 11205, 11244, 11250,
11254, 11259, 11266, 11268, 11269, 11271, 11272,
11273, 11275, 11276, 11300, 11303, 11304, 11305,
11308, 11340, 11341, 11344, 11345, 11347, 11354,
11355, 11363, 11364, 11366, 11367, 11368, 11372,
11374, 11383, 11394, 11398, 11415, 11419, 11422,
11424, 11425, 11426, 11427, 11428, 11429, 11438, τόµ.
ΙΣΤ', σ. 11520, 11521, 11522, 11536, 11549, 11557,
11566, 11567, 11572, 11583, 11840, 11880, 11881,
12020, 12025, 12026, 12075, 12079, 12082, 12083,
12152, τόµ. ΙΖ', σ. 12216, 12217, 12236, 12275,12289,
12291, 12294, 12306, 12371, 12372, 12395, 12603,
12627, 12628, 12684,12688, 12689,12691, 12692,
12694, 12695, 12696, 12703, 12769, 12774, 12776,
12777, 12778, 12780, 12781, 12782, 12788, 12792,
12798, 12799, 12800, 12801, 12802, 12803, 12805,
12807, 12811, 12815, 12819, 12845, 12856, τόµ. ΙΗ', σ.
12859, 12860, 12861, 12864, 12865, 12882, 12884,
12887, 12888, 12889, 12892, 12893, 12895, 12897,
12905, 12910, 12942, 12944, 12945, 12946, 12947,
12948, 12949, 12950, 12951, 12952, 12953, 12954,
12955, 13204, 13206, 13207, 13210, 13211, 13157,
13159, 13172, 13214, 13239, 13240, 13241, 13245,
13250, 13256, 13258, 13262, 13269, 13301, 13302,
13303, 13304, 13306, 13311, 13297, 13325, 13326,
13333, 13335, 13336, 13343, 13344, 13345, 13346,
13352, 13353, 13355, 13358, 13359, 13370, 13375,
13385, 13403, 13404, 13405, 13406, 13407, 13408,
13409, 13410, 13413, 13415, 13419, 13421, 13424,
13428, 13429, 13430, 13431, 13452, 13456, 13457,
13458, 13461, 13464, 13472, 13473, 13474, τόµ. ΙΘ', σ.
13492, 13514, 13526, 13543, 13552, 13553, 13554,
13561, 13573, 13574, 13575, 13578, 13582, 13587,
13603, 13606, 13791, 13799, 13830, 13832, 14115, τόµ.
Κ', σ. 14141, 14142, 14143, 14159, 14160, 14161,
14163, 14391, 14392, 14393, 14396, 14438, 14439,
14444, 14450, 14453, 14455, 14460, 14463, 14464,
14466, 14467, 14469, 14470, 14471, 14472, 14474, τόµ.
ΚΑ', σ. 14761, 14779, 14780, 14781, 14787, 14789,
14792, 14794, 14795, 14796, 14797, 14799, 14800,
14811, 14816, 14817, 14822, 14824, 14825, 14826,
14830, 14841, 14842, 14842, 14845, 14851, 14852,
14853, 14855, 14857, 14860, 14861, 14862, 14863,
14872, 14873, 14874, 14876, 14877, 14879, 14889,
14894, 14899, 14909, 14910, 14913, 14914, 14915,

14917, 14919, 14926, 14927, 14929, 14931, 14933,
14934, 14935, 14937, 14939, 14940, 14941, 14942,
14943, 14944, 14958, 14959, 14964, 14968, 14973,
14982, 14983, 14984, 14985, 14991, 14998, 15004,
15005, 15008, 15040, 15042, 15047, 15050, 15051,
15060, 15063, 15068, 15076, 15078, 15082, 15083,
15084, 15085, 15086, 15087, 15089, 15095, 15097,
15098, 15099, 15100, 15115, 15120, 15191, 15196,
15208, 15210, 15211, 15212, 15213, 15214, 15215,
15218, 15223, 15229, τόµ. ΚΒ', σ. 1, 62, 80, 89, 235,
241, 306, 308, 310, 312, 324, 325, 326, 327, 332, 341,
343, 344, 348, 349, 350, 352, 353, 356, 399, 400, 403,
422, 425, 428, 437, 438, 441, 447, 448, 450, 455, 457,
459, 462, 470, 471, 468, 479, 480, 493, 511, 520, 536,
539, 549, 571, 573, 574, 578, 580, 583, 584, 586, 589,
595, 596, 597, 599, 600, 605, 611, 612, 613, 615, 616,
637, 638, 642, 713, 734, 735, 736, 738, 769, τόµ. ΚΓ', σ.
826, 827, 890, 907, 941, 946, 947, 948, 952, 953, 954,
955, 963, 967, 968, 970, 1112, 1114, 1115, 1137, 1173,
1183, 1197, 1206, 1217, 1218, 1220, 1222, 1238, 1248,
1250, 1251, 1255, 1259, 1262, 1263, 1268, 1269, 1275,
1279, 1290, 1355, 1366, 1368, 1369, 1370, 1374, τόµ.
ΚΔ', σ. 1658, 1663, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1672,
1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1680, 1681, 1682, 1696,
1697, 1699, 1700, 1701, 1702, 1709, 1713, 1717, 1720,
1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1745, 1748, 1752, 1753,
1755, 1757, 1760, 1761, 1763, 1764, 1771, 1780, 1781,
1782, 1783, 1784, 1765, 1795, 1797, 1798, 1799, 1800,
1802, 1865, 1867, 1869, 1870, 1875, 1877, 1879, 1885,
1886, 1888, 1889, 1892, 1894, 1895, 1897, 1900, 1901,
1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 1954, 1968,
2024, 2035, 2036, 2037, 2038, 2043, 2048, 2054, 2056,
2059, 2063, 2065, 2069, 2071, 2082, 2085, 2092, 2096,
2099, 2110, 2113, 2114, 2115, 2117, 2118, 2119, 2129,
2133, 2139, 2166, 2168, 2208, 2256, 2275.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Χαλκιδικής κ. Ε. Καρανάσιος, κατέθεσε επιστολή µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει το Βουλευτικό αξίωµα και παραιτείται από οποιαδήποτε
ιδιότητα που αποτελεί ασυµβίβαστο προς τη βουλευτική ιδιότητα. τόµ. Α', σ. 106-107.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 8356/5933 από 8/7/2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, µε την οποία καθορίστηκε η αρµοδιότητα των Διαρκών
Επιτροπών της Βουλής για την Α' Σύνοδο της ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου για την επεξεργασία και εξέταση ή τη συζήτηση και ψήφιση νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων, µετά
τη σύσταση, ανασύσταση και συγχώνευση συγκεκριµένων
Υπουργείων. τόµ. Α', σ. 191-193.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Σερρών κ. Ν. Σιώης κατέθεσε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι παραιτείται από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Α', σ. 216.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Α. Ματθαιόπουλου, σε αντικατάσταση του Βουλευτή κ. Ν. Σιώη, που παραιτήθηκε. τόµ.
Α', σ. 217.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 9021/6436 από 17 Ιουλίου
2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊµαράκη , για τη σύσταση και συγκρότηση των Διαρκών
Επιτροπών της Ολοµέλειας της Βουλής, για την Α' Σύνοδο
της ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Α', σ. 217-224.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 9200/6542 από 20/7/2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, για τη σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Μόνιµης Ε-
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πιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας, για την Α' Σύνοδο της
ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Α', σ. 225-227.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 9365/6664 από 23 Ιουλίου
2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊµαράκη, για τη σύσταση και συγκρότηση των Ειδικών
Μόνιµων Επιτροπών, για την Α' Σύνοδο της ΙΕ' Περιόδου.
τόµ. Α', σ. 229-236.
Ανακοινώνεται επιστολή του Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ορίζονται οι κ.κ. Τ. Κουίκ, Βουλευτής
Επικρατείας και Ε. Μαριάς, Βουλευτής Ηρακλείου. τόµ. Α',
σ. 237-238.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 9367/6666 από 23 Ιουλίου
2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊµαράκη, για τη σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής
Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. τόµ. Α', σ.
251-253.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε το αν υπάρχει
ή όχι παραβίασή του, επειδή πήρε Βουλευτής γραπτή απάντηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σε επίκαιρη
ερώτηση η οποία επρόκειτο να συζητηθεί και που αναβλήθηκε, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδας. τόµ. Α', σ. 287.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Π. Λαφαζάνη, ότι έχει υποβληθεί αίτηµα, η Κυβέρνηση να έρθει στη Βουλή για να ενηµερώσει επί των εξελίξεων για την ιδιωτικοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας.
τόµ. Α', σ. 288.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε
την οποία ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της
Νέας Δηµοκρατίας κατ' αλφαβητική σειρά οι Βουλευτές: Μ.
Βορίδης, Βουλευτής Αττικής, Σ. Βούλτεψη, Βουλευτής Β' Αθηνών και Ε. Κεφαλογιάννης, Βουλευτής Ηρακλείου. τόµ.
Α', σ. 301-302.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις Θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις", το οποίο εισάγεται
προς συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Α',
σ. 303.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 9948/7090 από 31 Ιουλίου
2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊµαράκη, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη
από το άρθρο 49Α του Κανονισµού της Βουλής Επιτροπή
Δηµοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισµών Κοινής
Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Α', σ.
308-310.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το αν
πρέπει να ακυρωθεί η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων
που ήταν προγραµµατισµένες για την Πέµπτη 2 Αυγούστου
και να συζητηθούν την Τρίτη 21 Αυγούστου. τόµ. Α', σ. 313,
314, 315.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 10009/7130 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, από 1 Αυγούστου 2012, µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από τα άρθρα 31Α, 31Β και 31Γ του Κανονισµού της
Βουλής, Ειδικές Διαρκείς Επιτροπές. τόµ. Α', σ. 418 - 422.

Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 10064/7171 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, από 2 Αυγούστου 2012, µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής, Επιτροπές Οικονοµικών και Βιβλιοθήκης της Βουλής. τόµ. Α',
σ. 431 - 434.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 1772, της 3ης Αυγούστου
2012, επιστολή του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη
Σαµαρά, µε την οποία γνωστοποιεί στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ότι ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 486-487.
Αναφορά σε ορισµένες εκφράσεις που χρησιµοποίησε ο
Βουλευτής της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρης κατά τη
διάρκεια οµιλίας του σε επίκαιρη ερώτηση του, σχετικά µε
τον Πακιστανό λαθροµετανάστη στο τραγικό συµβάν της
Πάρου. τόµ. Α', σ. 500.
Αναφορά στον Κανονισµό της Βουλής, σχετικά µε το ότι
δεν µπορούν να επαναπροσδιορίζονται οι ερωτήσεις κατά
την διάρκεια της συζήτησής τους. τόµ. Α', σ. 510.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει ή όχι να εισαχθεί προς συζήτηση η τροπολογία
14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση
χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 563,565,570,574,
578,579,585.
Αναφορά στη τροπολογία 14/2/24.8.2012 που αφορά τη
ρύθµιση χρόνου υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής
ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών που εισάγεται προς συζήτηση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση
χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 565, 569, 570, 579, 580,
582, 584, 585, 589, 590, 591, 596, 595, 596, 597, 599,
600.
Συζήτηση επί της αίτησης που ετέθη από τον Συνασπισµό
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, σχετικά µε το θέµα εφαρµογής του άρθρου 98 του Κανονισµού
της Βουλής το οποίο λέει τα εξής: "Στην κατ' αρχήν συζήτηση των νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων, κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα µπορεί να ορίζει έναν ειδικό αγορητή.
Κοινοβουλευτικές Οµάδες των οποίων η δύναµη είναι τουλάχιστον ίση µε το ένα πέµπτο του όλου αριθµού των Βουλευτών µπορούν να ορίσουν έως δύο ειδικούς αγορητές".
τόµ. Α', σ. 572-573,579.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 και επί του Κανονισµού της Βουλής «για τη διερεύνηση των συνθηκών που
οδήγησαν στην προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της
Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης
και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και κάθε ενεχόµενου προσώπου».
τόµ. Α', σ. 731-743.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευ-
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τικού ελέγχου. τόµ. Α', σ. 782, τόµ. Β’, σ. 1023, τόµ. Γ’, σ.
1836, 1837, 2292, τόµ. ΣΤ’, σ. 4890, τόµ. Ζ’, σ. 4952,
4953, 5043, 5046, 5173, 5174, 5186, 5246, 5569, 5594,
5596, 5598, τόµ. Θ’, σ. 6954, 6956, 6957, 7006, 7007,
7179, τόµ. Ι’, σ. 7799, 7800, 7971, 8016, 8017, τόµ. ΙΑ’,
σ. 8275, 8276, 8500, τόµ. ΙΒ’, σ. 8810, 8811, 9115, 9494,
τόµ. ΙΓ’, σ. 9695-9696, 9855, 9856, 9884, τόµ. ΙΔ’, σ.
10693, 10744, 10745, 10770, 10752, τόµ. ΙΕ’, σ. 11304,
11305, τόµ. ΙΖ’, σ. 12220, 12658, 12845, 12850, 12852,
τόµ. ΙΗ’, σ. 12939, 13452, τόµ. ΙΘ’, σ. 13727, 13728, τόµ.
Κ’, σ. 14159, 14389, 14391, τόµ. ΚΒ’, σ. 571, 573, 766.
Αναφορά στην τήρηση του Κανονισµού και ιδιαίτερα των
άρθρων αυτών που αναφέρονται στη συµπεριφορά των
Βουλευτών. τόµ. Α', σ. 823.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν οι
τροπολογίες (τρεις) που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των ν.
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών" είναι συναφείς µε
το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου ή όχι. τόµ. Β', σ. 838-839.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε το πότε ορίζει
ο Κανονισµός ότι έχει την υποχρέωση, τη δυνατότητα και το
δικαίωµα Υπουργός να οµιλεί κατά τη διάρκεια συζήτησης
σχεδίου νόµου της αρµοδιότητάς του. ( Άρθρο 95 παρ. 2,
άρθρο 64 παρ. 2 και άρθρο 97 παρ. 3 του Κανονισµού της
Βουλής). τόµ. Β', σ. 914, 916.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010,
4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων
δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο
χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β', σ. 982.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόσυρση του αιτήµατος της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του
άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων",
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β', σ. 982.
Αναφορά στη 14η Μαϊου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. τόµ. Β', σ. 1015, 1020, 1024, 1028.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των χιλιάδων θυµάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. τόµ.
Β', σ. 1024.

Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το αν
πρέπει να εισαχθούν προς συζήτηση ή όχι και να συζητηθούν ή όχι ως κατεπείγουσες, δυο τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9,
που αφορούν θέµατα του Υπουργείου Ναυτιλίας και που
κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ. 1069,
1070, 1071, 1072.
Δήλωση του Υπουργού Ναυτιλίας ότι η ρύθµιση σχετικά
µε το τέλος πλου και παραµονής σκαφών αναψυχής αποσύρεται από το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών
ελέγχων και άλλες διατάξεις", η οποία και θα κατατεθεί εκ
νέου. τόµ. Β', σ. 1091.
Αναφορά σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί των αµφισβητήσεων αναφορικά µε τις τροπολογίες
µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και µε γενικό αριθµό 25
και ειδικό 9, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ. 1124,
1125, 1129, 1130.
Αναφορά στις διατάξεις του Κανονισµού, που επιβάλλει ο
αγορητής να οµιλεί επί του θέµατος. τόµ. Β', σ. 1674,1675.
Πρόταση για διακοπή των εργασιών της Βουλής από τον
Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό
Μέτωπο, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και τους Ανεξάρτητους Έλληνες, λόγω της γενικής απεργίας της 26ης
Σεπτεµβρίου 2012. τόµ. Γ', σ. 1788, 1789, 1792, 1793,
1797, 1803, 1804.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Δ. Παπαδηµούλη ότι το σύνολο σχεδόν της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου θα αποχωρήσει από τη συνεδρίαση, εκτός µίας µικρής αντιπροσωπείας Βουλευτών που θα παραµείνει για να παρουσιάσει στην
Ολοµέλεια τις θέσεις επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μακεδονίας και Θράκης: "Επείγουσες ρυθµίσεις επενδυτικών
σχεδίων ν.3908/2011 και Π.Δ. 33/2011". τόµ. Γ', σ. 1788.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Α. Παφίλη ότι αποχωρούν από τη συνεδρίαση της 26ης Σεπτεµβρίου 2012, λόγω
των απεργιακών κινητοποιήσεων της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ.
τόµ. Γ', σ. 1788.
Δήλωση του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ.
Πάνου Καµµένου, ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων αποχωρεί από το Κοινοβούλιο και συµµετέχει στις απεργιακές κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ και της
ΓΣΕΕ. τόµ. Γ', σ. 1789.
Συζήτηση επί του άρθρου 96 του Κανονισµού της Βουλής, σχετικά µε την δευτερολογία των Εισηγητών στα σχέδια νόµου που συζητιούνται. τόµ. Γ', σ. 1811.
Αναφορά επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης και της ονοµαστικής ψηφοφορίας για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών
κ. Θ. Μπακογιάννη και κ. Δ. Παπαδηµούλη. τόµ. Γ', σ.
1853, 1854.
Αναφορά σε εκφράσεις που ακούγονται εντός του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια συζητήσεως. τόµ. Γ', σ. 2181,
τόµ. ΙΗ’, σ. 13351.
Αναφορά σχετικά µε την έλλειψη ενηµέρωσης των Βουλευτών από τους Υπουργούς ότι δεν θα προσέλθουν για απάντηση στη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων και παρά-
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κληση της Αντιπροέδρου κ. Μ. Κόλλια - Τσαρουχά να ενηµερώνουν την υπηρεσία της Βουλής από το προηγούµενο
βράδυ. τόµ. Γ', σ. 2188.
Αναφορά επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την συζήτηση της πρότασης νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών" η οποία εµπίπτει στους περιορισµούς της παραγράφου 3 του άρθρου 73 του Συντάγµατος και εισάγεται
προς συζήτηση αλλά όχι προς ψήφιση. τόµ. Γ', σ. 2347,
2362, 2364.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει ή όχι να γίνει δεκτή ή όχι η αίτηση διενέργειας ονοµαστικής ψηφοφορίας δεκαέξι Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, επί της πρότασης νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών" η οποία δεν έγινε δεκτή γιατί προσκρούει στο άρθρο 73 παρ. 3 του Συντάγµατος. τόµ. Γ', σ.
2364, 2366, 2374, 2403.
Αναφορά στις εκφράσεις του Προέδρου του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαου Μιχαλολιάκου και των
Βουλευτών του Κόµµατός του, που χρησιµοποιήθηκαν κατά
τη διάρκεια της συζήτησης της επίκαιρης επερώτησης προς
τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ανακήρυξη της
Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης και διακοπή
της συνεδρίασης. τόµ. Γ', σ. 2438, 2443, 2444.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν θα
συνεχιστεί ή όχι η διακοπείσα συνεδρίαση και η συζήτηση
της επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή και των Βουλευτών του Κόµµατός του
προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ανακήρυξη
της Ελληνικής Αποκλειστικής Ζώνης, ύστερα από τις εκφράσεις που χρησιµοποιήθηκαν και την αποχώρηση της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή
Αυγή. τόµ. Γ', σ. 2444.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ανακήρυξη της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης.
τόµ. Γ', σ. 2444.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση
θεµάτων µεταθέσεων αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας
έτους 2012" και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2613.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς, µε επιστολή που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί ότι ο
Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, τίθεται
εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας.
τόµ. Δ', σ. 2927-2928.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Ιωάννης
Μιχελογιαννάκης, µε επιστολή που απέστειλε προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί
ότι στο εξής δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της
Δηµοκρατικής Αριστεράς. τόµ. Δ', σ. 2932-2933.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την αναβολή των επικαίρων ερωτήσεων. τόµ. Δ', σ. 2937.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρό-

πο διεξαγωγής της συζήτησης επί των αιτήσεων άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Η. Κασιδιάρη, Π. Ηλιόπουλου,
Γ. Γερµενή και Ι. Πλακιωτάκη. τόµ. Δ', σ. 2968, 2969.
Συζήτηση επί του Κανονισµού σχετικά µε το αν τηρήθηκε
το άρθρο 91 παράγραφος 7 του Κανονισµού, που αναφέρει ότι η έκθεση της Διαρκούς Επιτροπής διανέµεται στους
Βουλευτές τουλάχιστον δύο µέρες πριν την πρώτη συνεδρίαση της Βουλής που έχει οριστεί για τη συζήτηση του νοµοσχεδίου ή της πρότασης νόµου. τόµ. Ε', σ. 3225-3226.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί των άρθρων του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου
2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ,
ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6)" (Α' 175)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε', σ. 3344-3345.
Αναφορά στην ένσταση αντισυνταγµατικότητας και αµφισβήτησης που ετέθη από σαράντα ένα Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου, στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 38 και ειδικό
αριθµό 17 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει"
(Α' 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α' 6)" (Α' 175) και άλλες διατάξεις" που αφορά
ρυθµίσεις εφαρµογής του νόµου 4046/2012 και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις. τόµ. Ε', σ. 3742, 3743.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον αριθµό των συµβάσεων και των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου που έρχονται στη Βουλή προς κύρωση. τόµ. Ε', σ.
3782, 3783.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρας καταθέτει στον Πρόεδρο της Βουλής κ. ΕυάγγελοΒασίλειο Μεϊµαράκη το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 και τον τόµο που αναφέρεται στις εκθέσεις των γενικών διευθυντών φορολογίας
και φορολογικών ελέγχων, τελωνείων και ειδικό φόρων
κατανάλωσης, διοίκησης και δηµοσιονοµικών ελέγχων του
Υπουργείου Οικονοµικών καθώς και τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν.2262/1995 όπως αυτό ισχύει.
τόµ. Ε', σ. 3822.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρας, καταθέτει στον Πρόεδρο της Βουλής κ. ΕυάγγελοΒασίλειο Μεϊµαράκη µε τη µορφή stick (ψηφιακό µέσο αποθήκευσης) τον Κρατικό Προϋπολογισµό του οικονοµικού
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έτους 2013 και τους Προϋπολογισµούς ορισµένων ειδικών
ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2013. τόµ.
Ε', σ. 3822.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε το αν έγινε δεκτό ή όχι µετά την ονοµαστική ψηφοφορία το άρθρο 4 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6
Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174),
της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου,
Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008
(Α' 6)" (Α' 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε', σ. 3852.
Ανακοινώνεται ότι κατά τη συνεδρίαση της 31/10/2012,
το άρθρο 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει"
(Α' 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α' 6)" (Α' 175) και άλλες διατάξεις", εκ παραδροµής ανακοινώθηκε ότι έγινε δεκτό, αλλά όπως προκύπτει από τη καταµέτρηση των ψήφων της ονοµαστικής ψηφοφορίας, τελικά το άρθρο δεν έγινε δεκτό. τόµ. Ε', σ.
3866.
Αναφορά στην ανακοίνωση από την έδρα του αποτελέσµατος της ονοµαστικής ψηφοφορίας της 31/10/2012 επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από
6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174),
της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου,
Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008
(Α' 6)" (Α' 175) και άλλες διατάξεις" ότι το άρθρο 4 του σχεδίου νόµου έγινε δεκτό, αλλά τελικά όπως προκύπτει από
την καταµέτρηση των ψήφων, το άρθρο 4 δεν έγινε δεκτό.
τόµ. Ε', σ. 3866-3867.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον χρόνο που δίνεται για την ανάπτυξη των επίκαιρων ερωτήσεων.
τόµ. Ε', σ. 3903.
Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2011 και συζήτηση και ψήφιση
του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013. τόµ. Ε', σ. 3985-4006, 4017.

Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016" το οποίο εισάγεται προς συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ', σ. 4029-4032.
Συζήτηση επί των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της
ψηφοφορίας επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016" και επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί επί των αντιρρήσεων αυτών. τόµ. ΣΤ', σ. 4035-4045.
Δήλωση του Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα, ότι αποσύρει την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί
των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012
και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ', σ. 4042.
Καταγγελία από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης κ. Ν. Δένδια στην Εθνική Αντιπροσωπεία που αφορά στελέχη του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, σχετικά µε το αδίκηµα της "αντιποίησης αρχής". τόµ. ΣΤ', σ. 4061.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ', σ.
4073.
Κατάθεση από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρα νοµοτεχνικής βελτίωσης επί της παραγράφου Γ.1. του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016
-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013-2016", που αφορά του υπαλλήλους της Βουλής και
στην απόσυρση αυτής. τόµ. ΣΤ', σ. 4089, 4096.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί του προϋπολογισµού του
Κράτους. τόµ. ΣΤ', σ. 4273, 4274.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Δ. Ανδρουλάκη
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε
την οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΣΤ', σ. 4274.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε την χρήση µαγνητοφώνου κατά τη διάρκεια οµιλίας Βουλευτή για την αναµετάδοση οµιλίας του Προέδρου της Κυβερνήσεως κ. Αντώνη Σαµαρά. τόµ. ΣΤ', σ. 4399.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Ε. Γλέζου, σχετικά µε το θέµα της ισηγορίας. τόµ. ΣΤ', σ.
4517.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπο-
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λογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ', σ. 4549.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Αντώνη Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής
κ. Θεόδωρος Σολδάτος τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΣΤ', σ. 4650-4651.
Αναφορά στις "Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου" που
έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. ΣΤ', σ. 4747, 4801,
4803, 4805, 4808, 4809, 4822, 4823, τόµ. Ζ’, σ. 5592,
5593, 5594, 5595, τόµ. Θ’, σ. 6908, 6916, 6927, 6931,
6932, 6933, 6935, 6936, 6939.
Αναφορά επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τις ταυτόχρονες συνεδρίασεις της Ολοµέλειας και των Επιτροπών
της Βουλής. τόµ. ΣΤ', σ. 4815, 4818.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την αναφορά σε θέµατα άσχετα µε την προ συζήτηση επερώτηση. τόµ. Ζ', σ. 4917, 4918.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Καρδίτσας κ. Θεόδωρου Αναγνωστόπουλου. τόµ. Ζ', σ. 4950.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που
κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές
του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε
αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν
στην προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο
καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ', σ. 4957-5023.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση εξεταστικής επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην προσφυγή στο
ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενδεχοµένου προσώπου.
τόµ. Ζ', σ. 4957, 4958.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση µόνο της πρότασης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου για σύσταση εξεταστικής επιτροπής µε αντικείµενο τη
διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στο ΔΝΤ, και της
πρότασης των Ανεξάρτητων Ελλήνων αφού και οι δυο έχουν καταθέσει την ίδια πρόταση για σύσταση εξεταστικής
επιτροπής. τόµ. Ζ', σ. 4958.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, µε επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί ότι ο
Βουλευτής Β' Αθήνας κ. Α. Λοβέρδος τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Ζ', σ. 5049-5050.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν οι
τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-

σης: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά
τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις", είναι σύννοµες και έχουν σχέση µε το νοµοσχέδιο.
τόµ. Ζ', σ. 5120, 5129.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας του Λιβάνου ο Στρατηγός Μισέλ
Σουλεϊµάν µε δεκαµελή αντιπροσωπεία. τόµ. Ζ', σ. 5201.
Ανακοινώνονται οι αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων της 22ας Νοεµβρίου 2012, που αφορούν µειώσεις
στις αποδοχές των Βουλευτών, καθώς και στις παροχές αυτών. τόµ. Ζ', σ. 5211-5222.
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων Ολυµπιονικών που διακρίθηκαν στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο. τόµ. Ζ', σ.
5255-5261.
Απονοµή επαίνων και µεταλλίων της Βουλής στους Ολυµπιονίκες των τριακοστών Ολυµπιακών Αγώνων του Λονδίνου του 2012. Τα µετάλλια φέρουν παράσταση του θεού Αγώνα, όπως απεικονίζεται σε τετράδραχµο της Σκοπέλου
του 5ου αιώνα π.Χ.. Ο θεός εµφανίζεται ως νέος µε φτερά
στην πλάτη και στα πόδια, σύµβολα ταχύτητας και µε στεφάνια στα χέρια, σύµβολα νίκης. τόµ. Ζ', σ. 5260-5261.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Κ. Μαρκόπουλου σύµφωνα µε την οποία ζητεί να ενηµερωθεί το Σώµα,
ότι από σήµερα αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και είναι ανεξάρτητος Βουλευτής χωρίς καµία κοµµατική δέσµευση. τόµ. Ζ', σ. 54635464.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Β' Πειραιά κ. Ι. Κουράκος µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ενηµερώνει για την ανεξαρτητοποίησή
του από το κόµµα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. Ζ', σ.
5475-5476.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
κατά τη διάρκεια συζήτησης κύρωσης δικαιούνται να οµιλήσουν όσοι έχουν αντίρρηση στην επιτροπή και όχι ένας από
κάθε κόµµα. τόµ. Ζ', σ. 5491, 5492.
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών που διακρίθηκαν
στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.
τόµ. Ζ', σ. 5693-5702.
Απονοµή επαίνων και µεταλλίων της Βουλής στους Παραολυµπιονίκες των 14ων Παραολυµπιακών Αγώνων του
Λονδίνου 2012. Τα µετάλλια φέρουν παράσταση του θεού
Αγώνα, όπως απεικονίζεται σε τετράδραχµο της Σκοπέλου
του 5ου αιώνα π.Χ.. Ο θεός εµφανίζεται ως νέος µε φτερά
στην πλάτη και στα πόδια, σύµβολα ταχύτητας και µε στεφάνια στα χέρια, σύµβολα νίκης. τόµ. Ζ', σ. 5700-5701.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης µε
επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη γνωστοποιεί ότι οι Βουλευτές κ.κ. Ο. Βουδούρης και Π. Μουτσινάς τίθενται εκτός της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς. τόµ. Η', σ. 5768.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 3110 από 31 Δεκεµβρίου
2012 πρόταση που κατέθεσαν 72 Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου
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Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς,
για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, σχετικά µε την υπόθεση της παράδοσης ψηφιακού δίσκου (CD) από το γαλλικό
Υπουργείο Οικονοµικών στις ελληνικές αρχές µε περιεχόµενο ηλεκτρονικά αρχεία µε ονόµατα Ελλήνων καταθετών
στην Τράπεζα HSBC της Ελβετίας («λίστα Lagarde») και για
την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της νόθευσης εγγράφου (άρθρο 242 παράγραφος 2 και 3 του Ποινικού
Κώδικα) και της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 του
Ποινικού Κώδικα) από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών
κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. τόµ. Η', σ. 5769-5782.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 36, από 7 Ιανουαρίου
2013, πρόταση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και
εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του
Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής
και το άρθρο 5 του ν. 3126/ 2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.
3961/2011 και για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων,
που αφορούν την υπόθεση της επονοµαζόµενης «λίστας
Lagarde» από τους: Α) κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου,
πρώην Υπουργό Οικονοµικών, για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων: α) της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο (άρθρο 242 παράγραφος 2 και 3 του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και 98 του Ποινικού Κώδικα), β) της απιστίας στην υπηρεσία (άρθρο 256 παράγραφος γ' υποπαράγραφος β' του Ποινικού Κώδικα), γ) της
παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα)
και δ) της πλαστογραφίας (άρθρο 216 του Ποινικού Κώδικα) και Β) κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, πρώην Υπουργό Οικονοµικών για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων: α) Της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο (άρθρο 242 παράγραφος 2 και 3 του Ποινικού
Κώδικα, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και 98 του Ποινικού Κώδικα), β) της απιστίας στην υπηρεσία (άρθρο 256
παράγραφος γ', υποπαράγραφος β' του Ποινικού Κώδικα)
και γ) της παραβίασης καθήκοντος (άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα). τόµ. Η', σ. 5796-5838.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την τροπολογία 119/18 του Υπ. Δικαιοσύνης αφορά τροποποιήσεις
στις διατάξεις της παραγράφου 39 της υποπαραγράφου Γ1
της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του νόµου
4093/2012 και ορίζεται ότι η καταβολή της τέταρτης δόσης
της έκτακτης παροχής στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
θα πραγµατοποιηθεί έως την 31η Ιανουαρίου 2013 και που
κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η', σ. 5911-5912.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 51 από 9 Ιανουαρίου 2013
πρόταση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής

Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων και όλοι οι Βουλευτές
του Κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και όλοι οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ.
Ν. Νικολόπουλος, συνολικά δηλαδή 37 Βουλευτές, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του πρώην Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου, καθώς και των πρώην Υπουργών Οικονοµικών κ.κ.
Ευάγγελου Βενιζέλου και Γεωργίου Παπακωνσταντίνου
κατ' άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος και 153 επόµενα
του Κανονισµού της Βουλής για τα αδικήµατα της νόθευσης
και υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. Η', σ. 5939-5962.
Συζήτηση επί του Κανονισµού. τόµ. Η', σ. 5974, 5975,
5976, 5977, 5991, τόµ. Θ', σ. 6976, τόµ. ΙΖ', σ. 12360.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την αποµάκρυνση κατατεθέν εγγράφου από την Έδρα, το οποίο αφορούσε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και
συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για
το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η', σ. 5994-5997.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
παρουσία του Υπουργού κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις", για το πλήθος των τροπολογιών και των τροποποιήσεων και τη µη ύπαρξη αναλυτικής έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τα έσοδα και τις δαπάνες στο ως άνω νοµοσχέδιο. τόµ. Η', σ.
6079-6081.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Δράµας κ. Χ. Αηδόνης,
µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, δηλώνει ότι αποχωρεί από
την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και ανεξαρτητοποιείται. τόµ. Η', σ. 60906092.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
παρουσία του Υπουργού Οικονοµικών κατά τη συζήτηση
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη
φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η', σ.
6186.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις
του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του
Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ.,
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση
Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµ-
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βασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ.,
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες διατάξεις" το οποίο εισάγεται προς συζήτηση µε
τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Η', σ. 6327, 6328,
6329, 6330, 6331, 6336, 6343, 6346.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις
του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του
Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ.,
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση
Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ.,
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες διατάξεις". τόµ. Η', σ. 6330.
Αναφορά στις εκφράσεις και στις τοποθετήσεις Βουλευτών κατά τη διάρκεια των οµιλητών στο Κοινοβούλιο. τόµ.
Η', σ. 6343, 6347, 6359, 6361.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε το δικαίωµα
του Προεδρεύοντα να διαγράψει φράση από τα Πρακτικά
που ειπώθηκε κατά την οµιλία του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Π. Καµµένου. τόµ. Η', σ. 6350.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου από τη
συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". και επιστροφή αυτών. τόµ. Η', σ. 6362.
Αναφορά στο άρθρο 68 του Κανονισµού της Βουλής το
οποίο αναφέρει ότι αν ο Βουλευτής πάρει το λόγο και αναφέρεται σε ζητήµατα άσχετα και έξω από το συζητούµενο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης και συνεχίζει να οµιλεί, αν
και κλήθηκε να ολοκληρώσει την αγόρευσή του, ο Πρόεδρος του αφαιρεί το λόγο. τόµ. Η', σ. 6531, 6532.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως

αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί
των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72)
Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της
Δηµοκρατικής Αριστεράς, σχετικά µε την υπόθεση της παράδοσης ψηφιακού δίσκου (CD) από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονοµικών στις ελληνικές αρχές, µε περιεχόµενο ηλεκτρονικά αρχεία µε ονόµατα Ελλήνων καταθετών στην
Τράπεζα HSBC της Ελβετίας, για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της νόθευσης εγγράφου και της παράβασης καθήκοντος τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242
παρ. 2 και 3 Π.Κ. και 259 Π.Κ. αντιστοίχως από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, σχετικά µε την επονοµαζόµενη «λίστα Λαγκάρντ»,
για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της υπεξαγωγής
εγγράφου από υπάλληλο, της απιστίας στην υπηρεσία, της
παράβασης καθήκοντος και της πλαστογραφίας τα οποία
προβλέπονται στα άρθρα 242 παρ. 2 και 3 Π.Κ. σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και 98 Π.Κ., 256 περ. γ’ υποπερ. β’
Π.Κ., 259 Π.Κ. και 216 Π.Κ. αντιστοίχως από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, και
για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της υπεξαγωγής
εγγράφου από υπάλληλο, της απιστίας στην υπηρεσία και
της παράβασης καθήκοντος τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242 παρ. 2 και 3 Π.Κ. σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94
και 98 Π.Κ., 256 περ. γ’ υποπερ. β’ Π.Κ. και 259 Π.Κ. αντιστοίχως από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση.
Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός
του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος,
προς διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του πρώην Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου καθώς και των πρώην Υπουργών Οικονοµικών κ.κ. Ευάγγελου Βενιζέλου και Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, για την ενδεχόµενη τέλεση των
αδικηµάτων της υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή, τα οποία προβλέπονται
στα άρθρα 242 παρ. 2 Π.Κ., 256 Π.Κ., 259 Π.Κ. και στο
άρθρο 18 του ν. 2523/1997 σε συνδυασµό µε το άρθρο 46
παρ. 1 εδ. β’ του Π.Κ. αντιστοίχως, από τους πρώην Πρωθυπουργούς κ.κ. Γεώργιο Παπανδρέου και Λουκά Παπαδήµο και από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευάγγελο
Βενιζέλο και για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων
της νόθευσης και υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της
άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή, τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242 παρ. 2 Π.Κ., 256Π.Κ., 259 Π.Κ. και
στο άρθρο 18 του ν.2523/1997 σε συνδυασµό µε το άρθρο
46 παρ. 1 εδ. β' Π.Κ. αντιστοίχως, από τον πρώην Υπουργό
Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και σύµφωνα
µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. Θ', σ. 66056695.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης και τον τρόπο ψηφοφορίας για τη
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διε-
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νέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ.
3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2
του ν.3961/2011, επί των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή
κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ', σ. 6605-6612.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε το άρθρο 137
παράγραφος 2, σύµφωνα µε το οποίο ρυθµίζονται ο αριθµός των συνεδριάσεων και το άρθρο 136 που ρυθµίζεται το
θέµα της δευτερολογίας. τόµ. Θ', σ. 6636.
Ανακοινώνεται ότι διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης συµπληρωµατική αναφορά του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, µε επισυναπτόµενα έγγραφα, σχετικά µε την υπόθεση της αποκληθείσης "λίστας Λαγκάρντ". τόµ. Θ', σ. 6674.
Συζήτηση κατά πόσο επηρεάζουν την διεξαγωγή της συζήτησης για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής η συµπληρωµατική αναφορά του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, µε επισυναπτόµενα έγγραφα, σχετικά
µε την υπόθεση της αποκληθείσης "λίστας Λαγκάρντ" που
διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
τόµ. Θ', σ. 6680, 6681-6682, 6684.
Πρόταση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για µεταφορά της ψηφοφορίας επί της
πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2013, για να υπάρχει
χρόνος για µελέτη των πρόσθετων στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και ψηφοφορία επί της πρότασης. (Δεν
έγινε δεκτή). τόµ. Θ', σ. 6682.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τα ψηφοδέλτια που έχουν µοιραστεί και τον τρόπο διεξαγωγής
της ψηφοφορίας. τόµ. Θ', σ. 6682, 6683, 6684, 6685,
6686.
Πρόταση του Γ' Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Χρήστου
Μαρκογιαννάκη, σχετικά µε τα ψηφοδέλτια και την ψηφοφορία επί των προτάσεων για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. τόµ. Θ', σ. 6685.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν των αποτελεσµάτων της ταυτόχρονης διεξαχθείσας µυστικής ψηφοφορίας γίνεται δεκτή η
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης µε την προβλεπόµενη
πλειοψηφία της παραγράφου 3, του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής για τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ.
Παπακωνσταντίνου, σύµφωνα µε την πρόταση που υπέβαλαν 72 Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς και απορρίπτεται η σύσταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τον πρώην Υπουργό Ευάγγελο Βενιζέλο, για τον πρώην Πρωθυπουργό Γεώργιο

Παπανδρέου και για τον πρώην Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήµο, διότι δεν συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία
των Βουλευτών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 86 του Συντάγµατος και στην παράγραφο 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ', σ. 6695.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης θα αποτελείται
από 15 µέλη και θα υποβάλει το πόρισµά της και το αποδεικτικό υλικό µέχρι τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013. τόµ.
Θ', σ. 6695.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη έγκαιρη ενηµέρωση των Βουλευτών, ιδιαίτερα της επαρχίας,
για τη µη προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Θ', σ. 6731, 6732.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών άσχετων µε την πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 "Νέος τρόπος
έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές
διατάξεις (Α'249)"" και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ.
Θ', σ. 6785-6786.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 17 Ιανουαρίου
2013 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, όπως αυτή
τροποποιήθηκε κατά τη σηµερινή συνεδρίαση µε την υπ’ αριθµ. 990/689/22-1-2013 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής συγκροτήθηκε 13µελής Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011
«προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε
την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων
της Τράπεζας HSBC». τόµ. Θ', σ. 6788, 6790-6793.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της συζήτησης του νοµοσχεδίου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας" µε τη διαδικασία του
άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, για το χρόνο και
τον αριθµό των Βουλευτών που δικαιούνται να πάρουν τον
λόγο. τόµ. Θ', σ. 7037, 7038, 7040.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
προσέλευση του Υπουργού Οικονοµικών κατά τη διάρκεια
του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Θ', σ. 7155.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας που αιτούνται δεκαοκτώ Βουλευτές της Χρυσής Αυγής επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και
άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την
Οδηγία 2009/119/ΕΚ)" να γίνει την 6η Φεβρουαρίου ταυτόχρονα µε την ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας. τόµ. Θ', σ. 7198.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της διπλής ονοµαστικής ψηφοφορίας που αφορά στην ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρε-
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λαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου
προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)" και των αιτήσεων άρσης ασυλίας. τόµ. Ι', σ. 7236.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόσυρση ή την επαναδιατύπωση της τροπολογίας 214/20 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου
και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς
την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)", που αφορά ρυθµίσεις θεµάτων
Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δηµοσίου.
(ΤΑΙΠΕΔ). τόµ. Ι', σ. 7236.
Αναφορά στο άρθρο 65 του Κανονισµού της Βουλής,
σχετικά µε την εγγραφή των Βουλευτών στον κατάλογο των
οµιλητών. τόµ. Ι', σ. 7242.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης και της
ψηφοφορίας επί των αιτήσεων της άρσης ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. Ι', σ. 7251, 7253, 7559, 7560,
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
µπορεί να πάρει το λόγο η Βουλευτής κ. Ζ. Κωνσταντοπούλου κατ' εξαίρεση επειδή κατά την ανάγνωση του καταλόγου δεν ήταν παρούσα, λόγω συµµετοχής της στην προκαταρκτική επιτροπή και στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης.
τόµ. Ι', σ. 7531, 7532, 7533, 7534.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
προσέλευση του Πρωθυπουργού κατά την "ώρα του Πρωθυπουργού", καθώς και των Υπουργών κατά τη διάρκεια
του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Ι', σ. 7783, 8008,
8009.
Αναφορά στο άρθρο 131 παρ. 4 του Κανονισµού της
Βουλής σύµφωνα µε το οποίο επίκαιρες ερωτήσεις που αναφέρονται στο ίδιο θέµα, συζητιούνται ταυτόχρονα. τόµ. Ι',
σ. 7787.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση των τροπολογιών στη σύµβαση του Υπ. Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε
Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 7852, 7853.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, των Βουλευτών κ.κ. Α. Ψυχάρη
και Π. Δήµα και ογδόντα έξι Βουλευτών που την συνυπογράφουν, µε την οποία αιτούνται την παρέµβαση του Προέδρου της Βουλής για την πλήρη εφαρµογή του νόµου για
την καθολική απαγόρευση του καπνίσµατος εντός του Κοινοβουλίου. τόµ. Ι', σ. 7857.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε τις διατάξεις
που αφορούν την συµπεριφορά των Βουλευτών εντός της
Αιθούσης. τόµ. Ι', σ. 7863, 7868, 7869.
Αναφορά στην καταγγελία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δ. Παπαδηµούλη και που αφορά τραυµατισµό Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κατά τη
διάρκεια εκδήλωσης διαµαρτυρίας στο γραφείο του κ.
Μέργου. τόµ. Ι', σ. 7936, 7937, 7938.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί το 18/16-2-2013 Προεδρικό Διάταγµα, µε θέµα: "Κυβερνητική µεταβολή". τόµ. ΙΑ', σ.
8036-8037.

Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
µπορεί να υποβληθούν αντιρρήσεις αντισυνταγµατικότητας
µετά το τέλος των οµιλιών των εισηγητών. τόµ. ΙΑ', σ. 8132.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
παρουσία του Υπουργού Οικονοµικών κατά τη διάρκεια του
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και τη νοµοθέτηση µε Πράξεις
Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. ΙΑ', σ. 8225, 8226.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν είναι σύµφωνη µε τον Κανονισµό η κατάθεση τροπολογιών
κατά τη συζήτηση των κυρώσεων των συµβάσεων του Υπουργείου Εξωτερικών: i)"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση της
διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, ii) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη δηµιουργία Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων" και πρόταση όλων των
κοµµάτων για απόσυρση αυτών. τόµ. ΙΑ', σ. 8228, 8229,
8230, 8231, 8233, 8234, 8235, 8241, 8249.
Ανακοινώνεται ότι µε την 21-02-2013 επιστολή του προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, γνωστοποιεί ότι επανεντάσσονται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος οι Βουλευτές κ.κ. Α.
Γκερέκου (Κερκύρας), Μ. Κασσής (Ιωαννίνων), Ι. Κουτσούκος (Ηλείας) και Κ. Σκανδαλίδης (Α' Αθηνών). τόµ. ΙΑ', σ.
8259-8260.
Ανακοινώνεται ότι µε επιστολές τους προς τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, οι Βουλευτές κ.κ. Α.
Γκερέκου, Μ. Κασσής, Ι. Κουτσούκος και Κ. Σκανδαλίδης
αποδέχονται την επανένταξή τους στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΙΑ',
σ. 8259, 8261-8264.
Αναφορά στο ατύχηµα που έλαβε χώρα στην οροφή της
Αίθουσας της Ολοµέλειας και που παραλίγο να στοιχίσει τη
ζωή ενός εργαζοµένου της Βουλής. τόµ. ΙΑ', σ. 8265,
8268, 8274, 8280.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε τη διαδικασία
που λήφθηκε η απόφαση παράτασης λειτουργίας της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "Προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC" έως
και την 29η Μαρτίου 2013. τόµ. ΙΑ', σ. 8266, 8267, 8269,
8279, 8280.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο εισαγωγής (άρθρο 108) και συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση της από 31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής».
τόµ. ΙΑ', σ. 8362, 8363.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε την ερµηνεία
του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΑ', σ.
8362, 8363.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογίας για την επαναφορά του γένους ως
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προϋπόθεση εισαγωγής στις στρατιωτικές και αστυνοµικές
σχολές, στην κύρωση συµφωνίας Ελλάδας-Νιγηρίας και απόσυρση αυτής από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΑ',
σ. 8383, 8384, 8385, 8386.
Συζήτηση και ψήφιση της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής (Μέρος Β', ΦΕΚ 51 Α’/10-04-1997), όπως ισχύει". τόµ. ΙΑ', σ. 8481-8483, τόµ. ΙΕ’, σ. 11068.
Δήλωση-έκκληση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Π. Λαφαζάνη για απόσυρση από την
Κυβέρνηση της Κύρωσης της συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, την "KAVALA OIL" και την "ENERGEAN
OIL". τόµ. ΙΑ', σ. 8501, 8519.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
δυνατότητα Βουλευτή να µιλήσει σε σχέδιο νόµου γιατί παρήλθε η σειρά του και δεν ήταν παρών στην Αίθουσα. τόµ.
ΙΑ', σ. 8602, 8603.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών άσχετων µε τα υπό συζήτηση νοµοσχέδια. τόµ. ΙΑ', σ. 8674, 8680, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11520, 11521.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη δυνατότητα ή µη κατάθεσης νοµοτεχνικής βελτίωσης κατά τη ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ', σ.
8819.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ταυτόχρονη συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων. τόµ. ΙΒ', σ.
9123.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την αναφορά των Βουλευτών σε θέµατα τα οποία δεν περιλαµβάνονται στις επίκαιρες ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί και
που συζητιούνται. τόµ. ΙΒ', σ. 9490.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Παπαδηµούλη, Α. Δερµεντζόπουλου, Κ. Τζαβάρα, Ρ. Μακρή, Α.
Νεράτζη, Μ. Γλέζου, Β. Χατζηλάµπρου, Θ. Φωτίου, Θ. Πετράκου, Δ. Κοδέλα και Ι. Μανιάτη, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας, µε
γενικό αριθµό 328 και ειδικό 108 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ.
ΙΓ', σ. 9716-9726.
Αναφορά στο θέµα που ετέθη στη Διάσκεψη των Προέδρων, σχετικά µε την προσέλευση των Υπουργών κατά τη
διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. ΙΓ', σ. 9743.
Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Ευάγγελος Μεϊµαράκης ανακοινώνει προς το Σώµα τον θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου
της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου και εκφράζει τη θλίψη του
καθώς και όλου του Σώµατος. τόµ. ΙΓ', σ. 9750.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του εκλιπόντος Β’
Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ', σ.
9752.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη δικαίωµα δευτερολογίας κατά τη συζήτηση επί της αρχής του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην
Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές
διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΓ', σ. 9771, 9772.
Ορκωµοσία της κ. Ζέτας Μακρή σε αντικατάσταση του

θανόντα Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου.
τόµ. ΙΓ', σ. 9812.
Αναφορά στην αίτηση αντισυνταγµατικότητας που κατέθεσαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες επί της παρ. 4 του άρθρου
5 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση
Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές
και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις", η οποία δεν
έγινε δεκτή. τόµ. ΙΓ', σ. 10045, 10099.
Αναφορά στο άρθρο 64 του Κανονισµού της Βουλής που
αφορά τη σειρά των οµιλητών. τόµ. ΙΓ', σ. 10054.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 390 και ειδικό 37, που έγινε δεκτή και ενσωµατώθηκε σαν άρθρο 78 στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις
και άλλες διατάξεις" και το οποίο αναφέρεται στην ενδεχόµενη απιστία στελεχών των τραπεζών για δάνεια προς νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου
τοµέα. τόµ. ΙΔ', σ. 10207-10210.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µετατροπή της αίτησης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του άρθρου 78 σε ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ', σ. 10292-10294,
10401.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή Β’ Αντιπροέδρου της
Βουλής από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. ΙΔ', σ. 10710-10717, 10721.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία ο Βουλευτής κ. Γ. Καλαντζής εκλέχθηκε ως Β’Αντιπρόεδρος της Βουλής. τόµ. ΙΔ', σ. 10721.
Αναφορά στον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου. τόµ.
ΙΔ', σ. 10744, 10745.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: "Προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC", έως
και την 25η Απριλίου 2013. τόµ. ΙΔ', σ. 10767.
Ευχαριστήρια αναφορά του κ. Γεωργίου Καλαντζή για
την εκλογή του στη θέση του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής.
τόµ. ΙΔ', σ. 10808.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη δυνατότητα παράτασης της λειτουργίας της Ολοµέλειας ως προς
τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ', σ. 10887, 10888.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης της πρότασης νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ' αριθµόν 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου για την
επανασύσταση "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και
του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"" η οποία εµπίπτει στους περιορισµούς της παραγράφου 3 του άρθρου
73 του Συντάγµατος. τόµ. ΙΕ', σ. 10996.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο διεξάγεται και οργανώνεται η συζήτηση
των επικαίρων ερωτήσεων. τόµ. ΙΕ', σ. 11059.
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Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την
τροποποίηση και βελτίωση των συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ', σ. 11143-11144.
Συζήτηση σχετικά µε τον τρόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013", το οποίο συζητείται, ύστερα από πρόταση του Υπουργού, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΕ', σ. 11334, 11335.
Ανακοινώνεται ότι η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα, απέστειλε επιστολή, µε την οποία ορίζει ως
Αναπληρωτές Εκπροσώπους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, τους κ.κ. Α. Παφίλη, Βουλευτή Επικρατείας και Ν. Καραθανασόπουλο, Βουλευτή Αχαΐας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 1151111512.
Αναφορά σχετικά µε τη διαχείριση του χρόνου συζήτησης
των νοµοσχεδίων. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11557.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη δυνατότητα ψηφοφορίας Βουλευτών, ενώ έχει λήξει η ψηφοφορία. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11583.
Αναφορά στον Κανονισµό της Βουλής, σχετικά µε τις κυρώσεις για Βουλευτές που συµπεριφέρονται υβριστικά
προς το Σώµα. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12025, 12026.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12026.
Επιβολή µοµφής σύµφωνα µε το άρθρο 80 και το άρθρο
82 παράγραφος 2, κατά του Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ.
Π. Ηλιόπουλου για τη συµπεριφορά του και αποβολή αυτού
από την Αίθουσα. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12026.
Αναφορά, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής στην
επιβολή µοµφής κατά του Βουλευτή της Χρυσής Αυγής για
τη ανάρµοστη συµπεριφορά του εντός της Αιθούσης. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12026, 12030, 12038, 12057, 12058, 12059,
12060, 12061.
Ανακοινώνεται απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής των
Ελλήνων, σχετικά µε τη "ρύθµιση θεµάτων που αφορούν
στην αεροπορική µετακίνηση των Βουλευτών της Επαρχίας". τόµ. ΙΣΤ', σ. 12051 - 12055.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης της πρότασης νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας". τόµ. ΙΣΤ', σ. 12141.
Αναφορά στην εµφάνιση των Βουλευτών εντός της Αιθούσης του Κοινοβουλίου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12148.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
προσέλευση των Υπουργών κατά την διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, µε αποτέλεσµα την µη συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων. τόµ. ΙΖ', σ. 12235.
Αναφορά επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών σε κύρωση µνηµονίου συνεργασίας
µε άλλο κράτος και συγκεκριµένα στο «Μνηµόνιο Κατανόησης στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ
του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους
του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ', σ. 12278, 12279, 12281,
12282, 12283, 12284, 12285, 12291, 12294.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το δικαί-

ωµα του Προεδρείου να κάνει αναφορά σε θέµατα εκτός ηµερησίας διάταξης. τόµ. ΙΖ', σ. 12360, 12361.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές κατέθεσαν πρόταση, κατά τα άρθρα 86 παρ.1 του Συντάγµατος
και 154-155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή που διενεργεί προκαταρτική εξέταση
κατά του πρώην Υπουργού κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν
και τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για
το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο
256 περίπτωση γ' υποπερίπτωση α' και β' Ποινικού Κώδικα). τόµ. ΙΖ', σ. 12610-12623.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και ειδικό
101, που αφορά σύµβαση µεταξύ του δηµοσίου και των
ναυπηγείων της Ελευσίνας στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµικών που αφορά στην από κοινού συζήτηση δύο Κυρώσεων διεθνών συµβάσεων. τόµ. ΙΖ', σ. 12688,
12689, 12690, 12691, 12692, 12695, 12697.
Συζήτηση επί της διαδικασίας συζήτησης της πρότασης
που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, µε την οποία
αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη
διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να
διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ', σ. 12763
- 12765.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε
την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων
της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη
προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256
περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ', σ. 12764, 12819.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση που κατέθεσαν πενήντα
τέσσερις Βουλευτές µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της
Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο
αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία, έγινε δεκτή. τόµ. ΙΖ',
σ. 12830.
Ανακοινώνεται ότι η ήδη συσταθείσα Κοινοβουλευτική Επιτροπή µετά την απόφαση του Σώµατος για επέκταση της
προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση ενδεχόµενης
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τέλεσης του αδικήµατος της απιστίας στην Υπηρεσία από
τον πρώην Υπουργό κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, θα υποβάλει
το πόρισµα και το αποδεικτικό υλικό συνολικώς ως την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013. τόµ. ΙΖ', σ. 12830.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010" σε µια συνεδρίαση. τόµ. ΙΗ', σ. 12859, 12860, 12861.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων της
θηριωδίας στο Δίστοµο. τόµ. ΙΗ', σ. 12861.
Αναφορά στο κανάλι της Βουλής και στη µη δυνατότητα
µετάδοσης των εργασιών της λόγω της διακοπής εργασιών
της ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ', σ. 13157, 13186, 13191, 13214, 13209.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κριτική που ασκήθηκε σε κοινωνικούς φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά τη διάρκεια αγόρευσης της Βουλευτού κ. Σ. Βούλτεψη. τόµ. ΙΗ', σ. 13262.
Αναφορά στη µνήµη των πρώην Βουλευτών Γρηγορίου
Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά. τόµ. ΙΗ', σ. 1329213298.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των πρώην Βουλευτών Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά. τόµ.
ΙΗ', σ. 13298.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτική Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 1 της από
30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 «Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις (Α’32)». τόµ. ΙΗ', σ. 13304.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας:
«Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά
επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς,
µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις (Α’32)». τόµ. ΙΗ', σ. 13306.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Τροποποίηση του άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των
εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες
διατάξεις (Α’32)». τόµ. ΙΗ', σ. 13313.
Αναφορά στη λειτουργία του καναλιού της Βουλής. τόµ.
ΙΗ', σ. 13354, 13356, τόµ. ΚΑ', σ. 15099, 15100.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την έγκριση πρότασης για συζήτηση τροπολογιών (572 και 593)

που αφορούν το θέµα της κατάργησης της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάργηση υπουργικής απόφασης που εξειδικεύει αυτήν την γενικής ισχύος Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου σε ό,τι αφορά την ΕΡΤ και που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ', σ. 13403-13409.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας από τη συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΗ', σ. 13408.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΗ', σ. 13408.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και
άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΗ', σ. 13409.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί τα Π. Δ. 116/25-6-2013
(ΦΕΚ 151/25-6-2013 Τ.Α) και το 117/25-6-2013 (ΦΕΚ
151/25-6-2013 Τ.Α) µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή". τόµ.
ΙΘ', σ. 13562 - 13566.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 1951 από 1η Ιουλίου 2013
επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά προς τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι οι Βουλευτές κ.κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος
(Ευβοίας) και Θεόδωρος Σολδάτος (Λευκάδας) επανεντάσσονται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ', σ. 13735 - 13736.
Ανακοινώνονται οι επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ.
Μαρκόπουλου και Θ. Σολδάτου µε τις οποίες δηλώνουν την
αποδοχή της επανένταξής τους στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ', σ. 13735, 1373713738.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, µε επιστολή
του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί ότι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος ορίζεται ο Βουλευτής Κοζάνης κ. Π. Κουκουλόπουλος. τόµ. ΙΘ', σ. 13793.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 1981/4-7-2013 επιστολή του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη,µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Ιωάννης Μιχελογιαννάκης, εντάσσεται
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου. τόµ. ΙΘ',
σ. 13795-13796.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Ι. Μιχελογιαννάκη µε την οποία δηλώνει αποδοχή της ένταξής του στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου. τόµ. ΙΘ', σ.
13795, 13797.
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Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και 71 Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παρ. 2
του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της Βουλής, που
θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και
το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις
παντός υπευθύνου, που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης
κατάργησης της ΕΡΤ ΑΕ. και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην Επικράτεια. τόµ. ΙΘ', σ. 13802-13824.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Ευάγγελος
Μεϊµαράκης,
τροποποιώντας
την
υπ’
αριθµ.
9021/6436/17.7.2012 απόφασή του, ανασυγκροτεί τη
Διαρκή Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης. τόµ. ΙΘ', σ. 14110 - 14111.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ενσωµάτωση της τροπολογίας 618/2, 28-6-2013 που αφορά
τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς, τις Συλλογικές Αγροτικές
Οργανώσεις στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για
συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Κ', σ. 14142 - 14144.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας για
την εκλογή του Ε' Αντιπροέδρου της Βουλής και τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας
Βουλευτών. τόµ. Κ', σ. 14159.
Συζήτηση επί της ένστασης παραβίασης του Κανονισµού
της Βουλής που ετέθη από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, σχετικά µε τη θέση
του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και πρόταση για αναβολή
της ψηφοφορίας για γνωµοδότηση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής και ψηφοφορία δι' ανεγέρσεως. τόµ.
Κ', σ. 14159-14163.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Κοντογεώργου, Γ. Λαµπρούλη, Ε. Καρανάσιου, Γ. Γερµενή και Ε. Μπούκουρα. τόµ. Κ', σ. 14163.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από µυστική ψηφοφορία, ο κ.
Ιωάννης Δριβελέγκας εκλέγεται για το αξίωµα του Ε' Αντιπροέδρου της Βουλής της ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Κ', σ. 14170.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC» περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε
καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται
άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2
και 3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των
Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ', σ. 14433 - 14434.

Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της µυστικής ψηφοφορίας για απόφαση για
την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του
ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζα
HSBC. τόµ. Κ', σ. 14484.
Κλήρωση ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής, από τον
Πρόεδρο κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µεταξύ των µελών του
Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του
Συµβουλίου της Επικρατείας που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της
πρότασης για άσκησης δίωξης, για την ανάδειξη πέντε τακτικών και τριών αναπληρωµατικών µελών του Δικαστικού
Συµβουλίου, καθώς και του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα και του αναπληρωτή του, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και 2 του
Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν. 3126/2003 «Ποινική
ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει µετά την από 17 Ιουλίου 2013 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Οικονοµικών κ. Γεώργιου Παπακωνσταντίνου, για αξιόποινες πράξεις σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της τράπεζας HSBC. τόµ. ΚΑ', σ. 1489914909.
Ανακοινώνεται ότι µετά την υπ' αριθµόν 2138, από 16 Ιουλίου 2013, επιστολή του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Αθανασίου, απεστάλη προς τη Βουλή, µε το υπ’ αριθµόν 2167/167-2013 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατάλογος των µελών του
Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του
Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διοριστεί ή προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της
πρότασης για άσκηση δίωξης -31.12.2012- σύµφωνα µε τα
άρθρα 86 παρ. 4 του Συντάγµατος, 158 παρ. 1 και 2 του
Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν. 3126/2003 «Ποινική
ευθύνη των Υπουργών» όπως ισχύει. τόµ. ΚΑ', σ. 14899 14906.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς / Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια» και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. ΚΑ', σ.
15039-15040.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον χρόνο οµιλίας που αναλογεί σε κάθε Βουλευτή στα υπό συζήτηση σχέδια νόµου. τόµ. ΚΑ', σ. 15040, 15047, 15048,
15051.
Αναφορά στο άρθρο 68 του Κανονισµού της Βουλής,
σχετικά µε το τι θεωρείται προσωπικό ζήτηµα. τόµ. ΚΑ', σ.
15050.
Αναφορά στις εκφράσεις που χρησιµοποιούνται από τους
Βουλευτές εντός της αίθουσας του Κοινοβουλίου. τόµ. ΚΑ',
σ. 15102.
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Κλήρωση ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής, από τον
Πρόεδρό της, µεταξύ των µελών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθµό που
κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης για άσκηση
δίωξης, για την ανάδειξη του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισµού της
Βουλής και 8 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών" όπως ισχύει, µετά την από 15 Ιουλίου 2013 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, για την άσκηση ποινικής
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, για αξιόποινες πράξεις, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC και την υπ’ αριθµόν 1/18-7-2013 απόφαση του Πενταµελούς Δικαστικού Συµβουλίου του άρθρου 86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος. τόµ. ΚΑ', σ. 15174, 15182,
15187.
Ανακοινώνεται ότι µετά την υπ' αριθµόν 2138/16-7-2013
επιστολή του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Αθανασίου απεστάλη προς τη Βουλή µε το υπ’ αριθµόν 2167/16-7-2013 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατάλογος των µελών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διοριστεί ή προαχθεί στο
βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης
για άσκηση δίωξης 31-12-2012, σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παράγραφος 4 του Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και 2
του Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. ΚΑ', σ.
15174-15181.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν της από 17.7.2013 κληρώσεως ενώπιον του Σώµατος των µελών του Δικαστικού Συµβουλίου εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 1/18.7.2013 απόφαση του
πενταµελούς Δικαστικού Συµβουλίου του άρθρου 86 παρ. 4
του Συντάγµατος, µε την οποία εκρίθη ότι ο Αντεισαγγελέας
του Αρείου Πάγου κ. Παναγιώτης Νικολούδης πρέπει να απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων του Εισαγγελέως
στην εν λόγω υπόθεση λόγω αποκλεισµού. τόµ. ΚΑ', σ.
15182-15186.
Ανακοινώνεται η λήξη των εργασιών της Α’ Συνόδου της
ΙΕ’ Περιόδου Προεδρευόµενης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας η οποία θα κηρυχθεί µε το σχετικό Προεδρικό Διάταγµα, το οποίο θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και θα θυροκολληθεί. τόµ. ΚΑ', σ. 15275.
Ανακοινώνεται ότι το Α’ Τµήµα Διακοπής Εργασιών της
Βουλής θα αρχίσει τις εργασίες του µε τη Σύνθεση του Α’
Τµήµατος την Τρίτη 23 Ιουλίου 2013. τόµ. ΚΑ', σ. 15275.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, µε την οποία συγκροτήθηκε το Τµήµα Διακοπής των Εργασιών της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις του (Α', Β' και Γ'). τόµ. ΚΒ', σ. 1-18.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, µε την οποία συγκροτήθηκαν οι
Διαρκείς Επιτροπές του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών
της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις του (Α', Β'
και Γ'). τόµ. ΚΒ', σ. 1, 19-37.
Ανακοινώνεται ότι το ηλεκτρονικό σύστηµα ψηφοφορίας
είναι έτοιµο. τόµ. ΚΒ', σ. 38.
Αναφορά στην παρέµβαση του Προεδρείου σε σχόλια
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής τα οποία αντιβαίνουν στο Σύνταγµα. τόµ. ΚΒ', σ. 64.

Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τροπολογία εκπρόθεσµη που αφορά τα franchise, και την έχουν
συνυπογράψει είκοσι πέντε Βουλευτές την οποία και έκανε
δεκτή ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η
οποία θα µπει σε ψηφοφορία. τόµ. ΚΒ', σ. 265, 268 - 270,
292.
Αναφορά στις ακραίες συµπεριφορές Βουλευτών εντός
του Κοινοβουλίου και στην προσωπική και οικογενειακή επίθεση που δέχθηκε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Ι. Δραγασάκης από Βουλευτή της Χρυσής Αυγής και καταδίκη αυτής. τόµ. ΚΒ', σ. 350.
Αναφορά σε δηλώσεις Βουλευτή, σχετικά µε δηµοσιεύµατα περί άσκησης ποινικών διώξεων που φέρονται ότι αφορούν Υπουργούς. τόµ. ΚΒ', σ. 350.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών (και ιδιαίτερα δύο που αφορούν την
ΕΥΔΑΠ) σε θερινό Τµήµα και επί άσχετου νοµοσχεδίου.
τόµ. ΚΒ', σ. 422.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση άσχετης τροπολογίας, που αφορά το δηµόσιο τοµέα, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της
Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΚΒ', σ. 507 - 509.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση υπουργικών τροπολογιών που αφορούν Υπουργεία
άσχετα µε την ουσία και το περιεχόµενο του υπό συζήτηση
σχεδίου νόµου. τόµ. ΚΒ', σ. 700, 734.
Ανακοινώνεται ότι η συνηµµένη Συµφωνία Συνεισφοράς
για το έργο: «Αποτίµηση διοικητικών βαρών σε Νόµους και
Κανονισµούς στην Ελλάδα για επιλεγµένους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας» µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Οικονοµικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης κατατέθηκε στη Βουλή και το
κείµενο αυτής βρίσκεται στο αρχείο της. τόµ. ΚΓ', σ. 832.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε τον τρόπο έκφρασης Βουλευτή εντός της αίθουσας του Κοινοβουλίου
και την αναφορά σε θέµα άσχετο µε το νοµοσχέδιο. τόµ.
ΚΓ', σ. 833, 834.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και
άλλες διατάξεις" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ.
ΚΓ', σ. 933-934.
Αναφορά από το Προεδρείο της Βουλής, τους εκπροσώπους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και της Κυβέρνησης
για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της
Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. (14η Σεπτεµβρίου).
τόµ. ΚΔ', σ. 1659-1667.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε τη διαγραφή από τα Πρακτικά όσων ελέχθησαν από τον Βουλευτή της
Χρυσής Αυγής κ. Χ. Παππά, που αφορούν Βουλευτές και
κρίνονται υβριστικά, εφαρµόζοντας το άρθρο 66, παράγραφος 6 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΚΔ', σ. 1663,
1666.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής εις µνήµην των θυµάτων της
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. τόµ. ΚΔ', σ. 1666.
Ανακοινώνεται ότι κατατέθηκε έγγραφο προς το Προεδρείο της Βουλής, υπογεγραµµένο από δεκαοκτώ Βουλευ-
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τές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου µε τίτλο: "Αντιρρήσεις", µε το οποίο
προβάλλονται αντιρρήσεις ως προς την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων", στο Τµήµα της
Βουλής, η οποία επιχειρείται κατά παράβαση των άρθρων
70 και 72 του Συντάγµατος και των άρθρων 39 και 91 του
Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΚΔ', σ. 1668.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρεµπίπτοντος
θέµατος σύµφωνα µε τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου για παραβίαση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής, που αφορά την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων" στο Τµήµα της Βουλής. τόµ. ΚΔ', σ. 1668-1677.
Συζήτηση σχετικά µε την έγκριση της άδειας απουσίας
του Γ. Παπανδρέου στο εξωτερικό. τόµ. ΚΔ', σ. 1720,
1721, 1723.
Αποχώρηση του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή
Αυγή κ. Μ. Αβράµη-Αρβανίτη. τόµ. ΚΔ', σ. 1766.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε φράσεις που
χρησιµοποίησε ο Βουλευτής της Χρυσής Αυγής κ. Χ. Παππάς κατά την οµιλία του και την αφαίρεση του λόγου από
τον Προεδρεύοντα. τόµ. ΚΔ', σ. 1766.
Πρόταση από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο για τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του δολοφονηθέντος Παύλου Φύσσα και απόσυρση αυτής. τόµ. ΚΔ', σ. 1803, 1881, 1890.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του Παύλου Φύσσα
και όλων των θυµάτων του ναζισµού και του φασισµού.
τόµ. ΚΔ', σ. 1890.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση της τροπολογίας µε αριθµό 828 και πιο συγκεκριµένα του άρθρου 6 που αφορά την εξαίρεση από το πόθεν έσχες τις µετοχές των εταιρειών, στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες
υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή
Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις". Δήλωση του
Προεδρεύοντα ότι θα αποσυρθεί. τόµ. ΚΔ', σ. 2024.
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας περί εκδόσεως". (Κατάθεση - ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4168, ΦΕΚ: 161 Α'/12.07.2013).
τόµ. ΙΣΤ', σ. 12098, τόµ. ΙΘ', σ. 13661-13663.
Γ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη διάθεση γαλακτοκοµικών-τυροκοµικών προϊόντων από παραγωγούς στις λαϊκές
αγορές. τόµ. Ζ', σ. 5249.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη διάθεση γαλακτοκοµικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές. τόµ. Ζ', σ. 5482.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Περι-

βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και άλλες
διατάξεις".( Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4138, ΦΕΚ: 72 Α' / 19.03.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8353, 86748687, 8705-8707, 8712-8758, τόµ. ΙΒ', σ. 8842-8843.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
(Γ.Γ.Ι.Φ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την κατάργηση της Γενικής Γραµµατείας
Ισότητας. τόµ. ΙΖ', σ. 12850.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε το νέο οργανόγραµµα που προτείνει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
για τη Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού. τόµ. ΙΒ', σ. 9489.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και συγχώνευση
νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα - Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4109, ΦΕΚ: 16
Α'/23.01.2013). τόµ. Ζ', σ. 5253. Η', σ. 5846-5900, 59016023.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε τη Γενική Γραµµατεία Τουριστικών Υποδοµών και Επενδύσεων. τόµ. Δ', σ. 2873.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Γ.Σ.Ε.Ε.)
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος καταθέτει ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την εκποίηση των δηµοσίων επιχειρήσεων
στρατηγικής σηµασίας και δηµοσίου συµφέροντος. τόµ. Ε',
σ. 3748-3752.
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4155, ΦΕΚ:
120 A'/29.05.2013). τόµ. ΙΔ', σ. 10718, τόµ. ΙΣΤ', σ.
11514-11554, 11556-11571, 11583-11586, 1179111809, 11998 – 12020, 12115.
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονοµικών". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4151, ΦΕΚ: 103Α' / 29.04.2013). τόµ. ΙΒ', σ. 9138, τόµ.
ΙΕ', σ. 11143-11178, 11204-11238, 11251-11279, 11319.
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4186, ΦΕΚ: 193 Α'/17.09.2013). τόµ. ΚΓ', σ. 972, 11731224, 1238-1301.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τους διορισµούς Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων. (Επερωτώντες Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων:
κ.κ. Μ. Χρυσοβελώνη, Χ. Γιαταγάνα, Ι. Κουράκης, Β. Καπερνάρος, Κ. Γιοβανόπουλος, Ε. Μαριάς, Π. Μελάς, Γ. Αβραµίδης, Τ. Ιατρίδη και Κ. Μαρκόπουλος). (Συζήτηση).
τόµ. Α', σ. 655-675.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την πρόσληψη από το Γενικό Γραµµατέα Μεταφορών ως συµβούλου ατόµου για το οποίο εκκρεµεί δίωξη σε βαθµό κακουργήµατος. τόµ. ΙΕ', σ. 11065.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και της Συµφωνίας
Σύµπραξης για τις σχέσεις µεταξύ των Οµοσπονδιακών Αρχείων της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και
της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4176, ΦΕΚ: 172
A'/08.08.2013). τόµ. ΙΒ', σ. 9495, τόµ. ΚΒ', σ. 97-100.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις οφειλές της Γερµανίας προς την Ελλάδα. (Επερωτώντες: Εξήντα (60) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου). τόµ. ΙΕ', σ. 1118211203.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της
Τσέχικης Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου
Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας
και της Βόρειας Ιρλανδίας, αναφορικά µε την Ίδρυση, Διοίκηση και Λειτουργία του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας
Χηµικής, Βιολογικής Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας
(JCBRN Defense COE Operation MOU)". ().
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της
Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου
Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας
και της Βόρειας Ιρλανδίας αναφορικά µε την Ίδρυση, Διοίκηση και Λειτουργία του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας
Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας (JCBRN Defence COE Operation MOU)". (Κατάθεση Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4193, ΦΕΚ: 207
A'/26.09.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12780, τόµ. ΚΓ', σ. 13661375, 1430.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της
Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου

Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου
Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
της Βόρειας Ιρλανδίας και του Στρατηγείου της Ανώτατης
Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού, σχετικά µε τη
Λειτουργική Σχέση που αφορά το Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής
Άµυνας (JCBRN Defence COE Functional Relationship
MOU)". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4191, ΦΕΚ: 205 A'/26.09.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12780, τόµ.
ΚΓ', σ. 1366-1376.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την πρόθεση του Μουσείου της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας να επιστρέψει οχτώ χιλιάδες κοµµάτια από αγγεία της νεολιθικής εποχής. τόµ. ΙΗ', σ. 13375.
Αναφορά στην επίσκεψη του Υπουργού Οικονοµικών της
Γερµανίας κ. Σόιµπλε και στο θέµα των γερµανικών αποζηµιώσεων. τόµ. ΚΑ', σ. 14890, 14936, 14984, 14997.
Αναφορά στην επίσκεψη του Γερµανού Υπουργού Οικονοµικών κ. Σόιµπλε στην Αθήνα και τις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. ΚΑ', σ. 15052, 15065, 15069, 15070,
15071, 15075, 15079, 15092, 15096.
Αναφορά στην επίσκεψη του Γερµανού Υπουργού Οικονοµικών κ. Σόϊµπλε στην Αθήνα, στο κατοχικό δάνειο και
τις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. ΚΑ', σ. 15120, 15191,
15201, 15204, 15205, 15212, 15244.
ΓΕΩΡΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ρουµανίας στο Γεωργικό Τοµέα". (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ', σ.
8040.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Σερβίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας". (Κατάθεση -Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4166, ΦΕΚ:
158Α'/ 09.07.2013). τόµ. ΙΔ', σ. 10812, τόµ. ΙΘ', σ. 13689
- 13691.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τοµέα της
γεωργίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4171, ΦΕΚ: 166 Α'/23.07.2013). τόµ.
ΙΗ', σ. 13453, τόµ. Κ', σ. 14141-14149.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΡΑΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για την τροποποίηση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας, σχετικά µε την ίδρυση Προξενικών Αρχών". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4108, ΦΕΚ: 8 Α’/09.01.2013). τόµ. ΣΤ',
σ. 4890, τόµ. Ζ', σ. 5570.
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ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη χορήγηση αδειών για υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης
νερού. τόµ. ΙΗ', σ. 13378.
ΓΗΠΕΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τη λήψη µέτρων κατά του φαινοµένου των αντεθνικών
συνθηµάτων σε γήπεδα και αθλητικούς χώρους. τόµ. ΙΑ', σ.
8267.
ΓΟΥΝΑ-ΓΟΥΝΟΠΟΙΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την απόρριψη
σχεδίου δράσης για τον κλάδο της γούνας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. τόµ. Κ', σ. 14430.
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
(ΓΕΦ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης λειτουργίας γραφείων εξυπηρέτησης φορολογουµένων στη Λακωνία. τόµ.
Θ', σ. 6899.
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λειτουργία "Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας Ελλήνων" της
Τοπικής Οργάνωσης Ευβοίας-Βοιωτίας του Κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή". τόµ. Γ', σ. 2181.
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς
και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4098, ΦΕΚ: 249 Α'/20.12.2012). τόµ. ΣΤ', σ.
4676, τόµ. Ζ', σ. 5119-5145.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας". (Συζήτηση - Κατάθεση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4144, ΦΕΚ: 88 A’ /18.04.2013). τόµ. ΙΒ',
σ. 9087, τόµ. ΙΓ', σ. 9700-9712, 9727-9728, 9739-9773,
9857-9906, τόµ. ΙΔ', σ. 10182.
ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Τροποποίησης του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Σύµβασης για την εξάλειψη των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, όπως
υιοθετήθηκε κατά τη συνάντηση των κρατών-µελών στην ανωτέρω Σύµβαση στις 22-5-1995 και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών στις 22-12-1995
(A/RES/50/202/23-2-1996)". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4096, ΦΕΚ: 232 Α’/23.11.2012). τόµ. Ε',
σ. 3359, τόµ. ΣΤ', σ. 4679.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε το ζήτηµα της σύλληψης και κράτησης των οροθετικών
γυναικών. τόµ. Α', σ. 276.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την τήρηση των νόµιµων διαδικασιών και την ηθική αποκατάσταση για τις οροθετικές, φυλακισµένες γυναίκες στις
φυλακές Κορυδαλλού. τόµ. Α', σ. 438.
Δ
ΔΑΚΟΣ-ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στο πρόγραµµα δακοκτονίας. τόµ. Α', σ.
249.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την δακοκτονία
στο Νοµό Χανίων και συνολικά στην Κρήτη. τόµ. ΙΕ', σ.
11082.
ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την επιµήκυνση
του χρόνου αποπληρωµής των δανείων που έχουν ληφθεί
από τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας. τόµ. Ζ', σ. 5567.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Περικοπή Στεγαστικών Δανείων Πρώτης Κατοικίας". (Προτείνων βουλευτής: κ. Π. Σιούφας). (Κατάθεση). τόµ. Ι', σ.
7787.
ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καθυστέρηση στη ρύθµιση των δανείων των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων νοµών. τόµ. Α',
σ. 628.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανακούφιση
των δανειοληπτών. τόµ. Ζ', σ. 5462.
Αναφορά στην ψήφιση της τροπολογίας 390/37 (άρθρο
78) που αναφέρεται στην ενδεχόµενη απιστία στελεχών των
τραπεζών για δάνεια προς νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δηµοσίου τοµέα του σχεδίου νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ', σ. 10720, 10722,
10731, 10732, 10734, 10735, 10741, 10742, 10743,
10744, 10745, 10746.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Για τη
δανειοδότηση νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού
τοµέα και πολιτικών κοµµάτων". (Προτείνων: Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας κ. Ν. Νικολόπουλος). (Κατάθεση).
τόµ. ΙΕ', σ. 10879.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Για τη
δανειοδότηση νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού
τοµέα και πολιτικών κοµµάτων". (Προτείνοντες: Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος και η Βουλευτής των
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Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ρ. Μακρή). (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ',
σ. 11315.
ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας". (Προτείνοντες: Η Γενική Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του κόµµατός
της). (Κατάθεση - Συζήτηση). τόµ. Α', σ. 728. τόµ. ΙΣΤ', σ.
12141-12171.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα
για την οικονοµική διευκόλυνση των δανειοληπτών». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση).
τόµ. ΣΤ', σ. 4749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 78 του ν. 4146/2013. τόµ. ΙΕ', σ. 11300.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο
ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση - Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4161, ΦΕΚ: 143 Α'/14.06.2013). τόµ. ΙΗ', σ.
12859 - 12923.
ΔΑΝΕΙΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ
Αναφορά στο ζήτηµα των γερµανικών αποζηµιώσεων και
στο κατοχικό δάνειο. τόµ. Θ’, σ. 6931, 6936, 6943, 6944,
τόµ. ΙΓ’, σ. 9879, τόµ. ΙΔ’, σ. 10723, 10724, 10726,
10733, 10736, 10740, τόµ. ΙΣΤ', σ. 12056, 12057,
12059, τόµ. ΙΗ', σ. 12860, 12861.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις πολεµικές αποζηµιώσεις από τις καταστροφές των
στρατευµάτων κατοχής. τόµ. ΙΗ', σ. 13273.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές επανορθώσεις
και το κατοχικό δάνειο. τόµ. Κ', σ. 14423.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων
δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4081, ΦΕΚ: 184 Α’/27.9.2012). τόµ. Α', σ. 531, τόµ.
Β', σ. 1054-1101, 1110-1157, 1180-1199.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι,
γραµµατείς των εφορευτικών επιτροπών και διερµηνείς της
τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 1892/1990 (Α'
101)" και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4086, ΦΕΚ: 195Α' / 12.10.2012). τόµ. Α',
σ. 496, τόµ. Γ', σ. 2308-2327.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα στοιχεία για τη µείωση της φαρµακευτικής
δαπάνης. τόµ. Α', σ. 512.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κατάσταση που διαµορφώνεται από την πολιτική των περικοπών στη φαρµακευτική περίθαλψη. τόµ.
Α', σ. 513.
ΔΑΣΗ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά: α) µε τα µέτρα αντιµετώπισης των δασικών πυρκαγιών
και β) µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των πυρκαγιών.
τόµ. Α', σ. 507.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την καταβολή αποζηµιώσεων λόγω φυσικών καταστροφών
και τη µέριµνα εποπτείας και διαχείρισης των δασών. τόµ.
Α', σ. 748.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του φαινοµένου της λαθροϋλοτοµίας στα δάση της χώρας µας. τόµ. Β', σ. 1045.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον
Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4121, ΦΕΚ: 38 Α’/13.02.2013). τόµ. Η', σ. 6093, τόµ. Θ',
σ. 7037-7042.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και άλλες
διατάξεις".( Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4138, ΦΕΚ: 72 Α' / 19.03.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8353, 86748687, 8705-8707, 8712-8758, τόµ. ΙΒ', σ. 8842-8843.
ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και άλλες
διατάξεις".( Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4138, ΦΕΚ: 72 Α' / 19.03.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8353, 86748687, 8705-8707, 8712-8758, τόµ. ΙΒ', σ. 8842-8843.
ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και την ετοιµότητα του
κρατικού µηχανισµού. τόµ. ΙΖ', σ. 12175.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003" (Α’ 154)". (Κατάθεση).
τόµ. ΚΒ', σ. 544.
ΔΗΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από την πυρκαγιά σε χωριά του
Δήµου Κισσάµου Χανίων. τόµ. Α', σ. 294.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή προνοιακών επιδοµάτων από τους δήµους. τόµ.
Α', σ. 632.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά α) µε τη µείωση των θέ-
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σεων στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της
χώρας και β) µε τα προγράµµατα αυτεπιστασίας των δήµων.
τόµ. Α', σ. 724.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
µη κυβερνητικές οργανώσεις και το πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας των δήµων. τόµ. Β', σ. 1729.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας των καλλιτεχνικών σχολών των δήµων λόγω έλλειψης προσωπικού. τόµ.
Γ', σ. 2187.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το νέο πρόγραµµα "Φροντίδα κατ' οίκον" που υλοποιούν οι δηµοτικές
επιχειρήσεις των δήµων. τόµ. Γ', σ. 2239.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ανάγκη καταβολής των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της Δηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού και Αθλητισµού του Δήµου Κερατσινίου-Δραπετσώνας. τόµ. Γ', σ. 2431.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εσωτερικών: α) σχετικά µε τις περικοπές θέσεων
εργασίας στα πολιτιστικά και αθλητικά προγράµµατα των
δήµων και β) σχετικά µε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για τη λειτουργία των δηµοτικών καλλιτεχνικών
σχολών και ωδείων. τόµ. Δ', σ. 2572.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ανάγκη έναρξης διαχειριστικού ελέγχου στον Καλλικρατικό Δήµο Καρύστου Ευβοίας. τόµ. ΣΤ',
σ. 4719.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την υδροδότηση του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Γιάλτρων Δήµου Αιδηψού. τόµ. ΙΑ', σ. 8776.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την υπερφόρτωση του ΧΥΤΑ Φυλής. τόµ. ΙΓ', σ. 9841.
Συζήτηση ερώτησης και αίτηση κατάθεσης εγγράφων
προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε την παραχώρηση χρήσης ακινήτου
στην ΜΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ από το Δήµο Αθηναίων για την υλοποίηση του προγράµµατος "Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρωπίνου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών" του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΕ', σ. 11098.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη αποκοµιδής των απορριµµάτων ώστε να διασφαλιστεί η δηµόσια υγεία στους δήµους Ερµιονίδας και Τρίπολης. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12037.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του µη επιλέξιµου
ΦΠΑ των έργων του ΕΣΠΑ του Δήµου Φαιστού. τόµ. ΙΖ', σ.
12604.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αναφορά στην επέτειο των 39 χρόνων από την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΚΒ', σ. 99, 254, 260, 261,
262, 264.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΖΑΜΠΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ζάµπια και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4181, ΦΕΚ: 183 A'/

05.09.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12780, τόµ. ΚΒ', σ. 767-770.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την ολοκλήρωση του δικτύου επικοινωνίας της
δηµόσιας διοίκησης "ΣΥΖΕΥΞΙΣ". τόµ. ΙΣΤ', σ. 11848.
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας στον τοµέα της Δηµόσιας Διοίκησης και της Διοικητικής Μεταρρύθµισης µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Δηµόσιας Διοίκησης της Ουκρανίας". (Κατάθεση).
τόµ. ΙΗ', σ. 13453.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (Δ.Ε.Η.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το σχεδιασµό της Κυβέρνησης για την
καταβολή επιδόµατος θέρµανσης για τη χειµερινή περίοδο
2012-2013, µέσω των λογαριασµών της "ΔΕΗ ΑΕ". τόµ. Α',
σ. 728.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ. τόµ. Γ', σ. 1840.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174), της από 7
Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε
ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και
την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6)" (Α'
175) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4092, ΦΕΚ: 220 Α’ /08.11.2012). τόµ. Γ', σ.
2427, τόµ. Ε', σ. 3225-3263, 3265 – 3323, 3344-3394,
3728-3777, 3822-3842.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την πώληση λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών µονάδων της
ΔΕΗ και την ιδιωτικοποίηση των δικτύων µεταφοράς. τόµ.
Ε', σ. 3903.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη θέσπιση νέων µειωµένων τιµολογίων της ΔΕΗ για ευπαθείς οµάδες. τόµ. Ζ', σ. 5174.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη βελτίωση των όρων διακανονισµού αποπληρωµής των
λογαριασµών της ΔΕΗ. τόµ. Θ', σ. 6739.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αυστηρή τήρηση των µέτρων ασφάλειας στα ορυχεία
και τους ατµοηλεκτρικούς σταθµούς της ΔΕΗ Α.Ε. τόµ. ΙΓ',
σ. 10150.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
(Δ.Ε.Π.Α.)
Αναφορά στο διαγωνισµό ιδιωτικοποίησης ΔΕΠΑ και
ΔΕΣΦΑ. τόµ. ΙΗ', σ. 12881, 12885, 12891, 12893, 12895,
12896, 12897, 12900.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4155, ΦΕΚ:
120 A'/29.05.2013). τόµ. ΙΔ', σ. 10718, τόµ. ΙΣΤ', σ.
11514-11554, 11556-11571, 11583-11586, 1179111809, . 11998 – 12020, 12115.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την
καθυστέρηση στην εκδίκαση των διοικητικών και δικαστικών εκκρεµοτήτων του έργου "Παράκαµψη Σπάρτης, Τµήµα Σκούρα-Πυρί". τόµ. Ζ', σ. 5108.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του νέφους της αιθαλοµίχλης και την προστασία της δηµόσιας υγείας. τόµ. Θ', σ.
7066.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την επικινδυνότητα για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον
από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης. τόµ. ΙΔ', σ.
10772.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη αποκοµιδής των απορριµµάτων ώστε να διασφαλιστεί η δηµόσια υγεία στους δήµους Ερµιονίδας και Τρίπολης. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12037.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ενσωµάτωση στο πρόγραµµα της Ελληνικής
Προεδρίας και στο πλαίσιο των δράσεων για τη δηµόσια υγεία, µιας ενηµερωτικής και προληπτικής πολιτικής υγείας
για την ηπατίτιδα B και C. τόµ. ΚΒ', σ. 303.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
(Δ.Ε.Κ.Ο.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των
Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος
(ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ,
µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των
Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες διατάξεις". (Κατάθεση Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4111, ΦΕΚ: 18
Α’/25.01.2013). τόµ. Η', τόµ. Η', σ. 6252, 6327-6431.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 10 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005
(Α’ 139)"". (Κατάθεση). τόµ. ΚΑ', σ. 15090.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση των ΔΟΥ της ενδοχώρας του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Γ', σ. 2176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση του Ειρηνοδικείου και
της ΔΟΥ Κισσάµου Χανίων. τόµ. Γ', σ. 2505.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας των ΔΟΥ
Μολάων - Σκάλας - Γυθείου του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Δ',
σ. 2879.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις οριστικές αποφάσεις συγχωνεύσεων και διατήρησης των ΔΟΥ Πτολεµαϊδας και Νεάπολης
Κοζάνης. τόµ. Δ', σ. 2880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση και τη συγχώνευση εφοριών στα νησιά της Δωδεκανήσου. τόµ. ΣΤ', σ. 4650.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την επανεξέταση της συστέγασης και επαναλειτουργίας των ΔΟΥ στα τελωνεία περιοχών όπως η Νεάπολη
και το Γύθειο Λακωνίας. τόµ. ΣΤ', σ. 4780.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επαναφορά των τµηµάτων Δικαστικού και Ελέγχου στη ΔΟΥ Αµαλιάδας. τόµ. ΙΔ', σ. 10695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ενοποίηση των τµηµάτων Ελέγχου
και Δικαστικού της ΔΟΥ Άρτας και µεταφοράς τους στη
ΔΟΥ Πρέβεζας. τόµ. ΙΗ', σ. 13452.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ενοποίηση των τµηµάτων Ελέγχου
και Δικαστικού και τη µεταφορά τους από τη ΔΟΥ Άρτας
στη ΔΟΥ της Πρέβεζας. τόµ. ΙΘ', σ. 13597.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Κατάργηση των ρυθµίσεων περί την µείωση της απασχόλησης
στον δηµόσιο τοµέα και την αναδιοργάνωση των δηµοσίων
υπηρεσιών". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και
οι Βουλευτές του κόµµατός του).(Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ.
5461.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
Αναφορά σε δηµοσιεύµατα της βρετανικής εφηµερίδας
"GUARDIAN". τόµ. Δ', σ. 2603, 2606.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε δηµοσιεύµατα της βρετανικής εφηµερίδας "GUARDIAN" περί "βάναυσης συµπεριφοράς των οργάνων της Ελληνικής Αστυνοµίας σε διαδηλωτές". τόµ. Δ', σ. 2935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε δηµοσιεύµατα εφηµερίδας για έκδοση
εγκυκλίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης. τόµ. Θ', σ. 6977.
ΔΗΜΟΣΙΟ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Κατάργηση των ρυθµίσεων περί την µείωση της απασχόλησης
στον δηµόσιο τοµέα και την αναδιοργάνωση των δηµοσίων
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υπηρεσιών". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και
οι Βουλευτές του κόµµατός του).(Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ.
5461.
ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε το δηµόσιο σύστηµα περίθαλψης. (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). τόµ. Δ', σ. 2896-2919.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
Αναφορά σε απειλές που φέρεται να δέχτηκε δηµοσιογράφος του περιοδικού UNFOLLOW. τόµ. Ι', σ. 7268,
7531, 7533, 7539, 7542, 7543.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τα περιστατικά εκβιασµών και επιθέσεων εναντίον αθλητικών δηµοσιογράφων. τόµ. ΙΒ', σ. 9117.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των φωτοειδησεογράφων.
τόµ. ΙΗ', σ. 13161.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων
δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4081, ΦΕΚ: 184 Α’ /27.9.2012). τόµ. Α', σ. 531, τόµ.
Β', σ. 1054-1101, 1110-1157, 1180-1199.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονοµικών". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4151, ΦΕΚ: 103Α' / 29.04.2013). τόµ. ΙΒ', σ. 9138,
τόµ. ΙΕ', σ. 11143-11178, 11204-11238, 11251-11279,
11319.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013".
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4152, ΦΕΚ: 107
Α’/09.05.2013). τόµ. ΙΕ', σ. 11334-11451.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων
δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4081, ΦΕΚ: 184 Α’/27.9.2012). τόµ. Α', σ. 531, τόµ.
Β', σ. 1054-1101, 1110-1157, 1180-1199.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρας καταθέτει στον Πρόεδρο της Βουλής κ. ΕυάγγελοΒασίλειο Μεϊµαράκη το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 και τον τόµο που αναφέρεται στις εκθέσεις των γενικών διευθυντών φορολογίας
και φορολογικών ελέγχων, τελωνείων και ειδικό φόρων
κατανάλωσης, διοίκησης και δηµοσιονοµικών ελέγχων του
Υπουργείου Οικονοµικών καθώς και τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν.2262/1995 όπως αυτό ισχύει.
τόµ. Ε', σ. 3822.

Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονοµικών". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4151, ΦΕΚ: 103Α' / 29.04.2013). τόµ. ΙΒ', σ. 9138, τόµ.
ΙΕ', σ. 11143-11178, 11204-11238, 11251-11279, 11319.
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την αξιοποίηση προσωπικού άµεσα συγχωνευµένων φορέων. τόµ. Α', σ. 501.
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και συγχώνευση
νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα - Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4109, ΦΕΚ: 16
Α'/23.01.2013). τόµ. Ζ', σ. 5253, τόµ. Η', σ. 5846-5900,
5901-6023.
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του µη επιλέξιµου
ΦΠΑ των έργων του ΕΣΠΑ του Δήµου Φαιστού. τόµ. ΙΖ', σ.
12604.
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το µεγάλο κόστος των ιατρικών εξετάσεων ΡΕΤ
scan & Cyber Knife. τόµ. Α', σ. 484.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το καθεστώς της διαθεσιµότητας των υπαλλήλων. τόµ. ΣΤ', σ. 4888.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τα κριτήρια αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων µε αυξηµένα προσόντα. τόµ. ΙΑ', σ. 8198.
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 9021/6436 από 17 Ιουλίου
2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊµαράκη , για τη σύσταση και συγκρότηση των Διαρκών
Επιτροπών της Ολοµέλειας της Βουλής, για την Α' Σύνοδο
της ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Α', σ. 217-224.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 9367/6666 από 23 Ιουλίου
2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊµαράκη, για τη σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής
Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. τόµ. Α', σ.
251-253.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 10009/7130 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, από 1 Αυγούστου 2012, µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από τα άρθρα 31Α, 31Β και 31Γ του Κανονισµού της
Βουλής, Ειδικές Διαρκείς Επιτροπές. τόµ. Α', σ. 418 - 422.
Ανακοινώνεται ότι µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, η Διαρκής Επιτροπή Μορ-
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φωτικών Υποθέσεων καθορίστηκε αρµόδια για την εξεργασία και εξέταση ή τη συζήτηση και ψήφιση των νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων αρµοδιότητας του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού και η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καθορίστηκε αρµόδια για την επεξεργασία και εξέταση ή τη συζήτηση και ψήφιση των νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων αρµοδιότητας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. τόµ. ΙΘ', σ. 1372913730.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, µε την οποία συγκροτήθηκαν οι
Διαρκείς Επιτροπές του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών
της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις του (Α', Β'
και Γ'). τόµ. ΚΒ', σ. 1, 19-37.
ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
Ανακοινώνονται οι αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων της 22ας Νοεµβρίου 2012, που αφορούν µειώσεις
στις αποδοχές των Βουλευτών, καθώς και στις παροχές αυτών. τόµ. Ζ', σ. 5211-5222.
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (Π.Δ.-Ν.Δ.)
Ανακοινώνεται το υπ’ αριθµόν 72/2012 Προεδρικό Διάταγµα: "Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής". τόµ. Α', σ. 1-3.
ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε."
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Διαγραφή καταχωρήσεων των αρχείων της Τειρεσίας Α.Ε."
(Προτείνοντες: Οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας κ.κ. Π.
Σιούφας και Χ. Κέλλας). (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ', σ. 8563.
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της από 31-122012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής
Γραµµατείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4147, ΦΕΚ: 98 Α’ /26.04.2013). τόµ. Ι', σ.
7820, τόµ. ΙΔ', σ. 10240-10273, 10275-10290, 1065410668, 10787.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4155, ΦΕΚ:
120 A'/29.05.2013). τόµ. ΙΔ', σ. 10718, τόµ. ΙΣΤ', σ.
11514-11554, 11556-11571, 11583-11586, 1179111809, 11998 – 12020, 12115.
ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την απονοµή δικαιοσύνης στα φαινόµενα διαφθοράς στο Πυροσβεστικό Σώµα. τόµ. Α', σ. 457.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ένταξη της Ελλάδας σε καθεστώς αυστηρής επιτήρησης από την Επιτροπή κατά της Διαφθοράς του Συµβουλίου
της Ευρώπης (GRECO). τόµ. Β', σ. 1164.
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς
και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4098, ΦΕΚ: 249 Α'/20.12.2012). τόµ. ΣΤ', σ.
4676, τόµ. Ζ', σ. 5119-5145.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας για την ίδρυση Διεθνούς Ακαδηµίας κατά της διαφθοράς ως Διεθνούς
Οργανισµού". (Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ. 5568.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013".
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4152, ΦΕΚ: 107 Α’
/09.05.2013). τόµ. ΙΕ', σ. 11334-11451.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΠΑ Α.Ε.)
Αναφορά στο διαγωνισµό ιδιωτικοποίησης ΔΕΠΑ και
ΔΕΣΦΑ. τόµ. ΙΗ', σ. 12881, 12885, 12891, 12893, 12895,
12896, 12897, 12900.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση της
Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4078, ΦΕΚ: 179 Α’ /20.9.2012). τόµ. Α', σ. 496,
τόµ. Β', σ. 900-902.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση της Μακροπρόθεσµης Συµφωνίας µεταξύ του Διεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για
την Υποστήριξη της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας ως Περιφερειακού Εκπαιδευτικού Κέντρου στην Ευρώπη για Θέµατα Ραδιενέργειας, Μεταφορών και Ασφαλείας Καταλοίπων". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4085, ΦΕΚ: 194 Α’ /12.10.2012). τόµ. Α', σ. 761, τόµ.
Γ', σ. 2243-2247.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συνθήκης
µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της Δηµοκρατίας της Κροατίας, σχετικά µε την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και της Τελικής Πράξης αυτής". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4090, ΦΕΚ: 218 Α’ /08.11.2012). τόµ.
Γ', σ. 2233, τόµ. Ε', σ. 3441-3443.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Καναδά, σχετικά µε την κινητικότητα των νέων". (Κατάθεση - ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4091, ΦΕΚ: 219 Α’ /08.11.2012).
τόµ. Γ', σ. 2319, τόµ. Ε', σ. 3780-3785.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Τροποποίησης του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Σύµβασης για την εξάλειψη των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, όπως
υιοθετήθηκε κατά τη συνάντηση των κρατών-µελών στην ανωτέρω Σύµβαση στις 22-5-1995 και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών στις 22-12-1995
(A/RES/50/202/23-2-1996)". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4096, ΦΕΚ: 232 Α’ /23.11.2012). τόµ. Ε',
σ. 3359, τόµ. ΣΤ', σ. 4679.
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης
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και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς
και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4098, ΦΕΚ: 249 Α' /20.12.2012). τόµ. ΣΤ', σ.
4676, τόµ. Ζ', σ. 5119-5145.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία».( Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4134, ΦΕΚ: 62
Α’ /07.03.2013). τόµ. ΣΤ', σ. 4676, τόµ. ΙΑ', σ. 8383-8387.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση
της διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4131, ΦΕΚ: 58 Α' /07.03.2013). τόµ. ΣΤ', σ. 4676, τόµ.
ΙΑ', σ. 8228, 8231-8233, 8241.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας στο Πρωτόκολλο µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας που υπεγράφη στη Βέρνη, στις 4 Νοεµβρίου
2010 και τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος και το συνηµµένο στη Σύµβαση Πρωτόκολλο".
(Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4105, ΦΕΚ:
5 Α’ /09.01.2013). τόµ. ΣΤ', σ. 4715, τόµ. Ζ', σ. 5491 5497.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, αφενός, και της
Κοινότητας των Άνδεων και των χωρών µελών της, των Δηµοκρατιών της Βολιβίας, της Κολοµβίας, του Ισηµερινού,
του Περού και της Βολιβαρινής Δηµοκρατίας της Βενεζουέλας, αφετέρου, µετά του Παραρτήµατος αυτής". (Κατάθεση
- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4103, ΦΕΚ: 1 Α’
/04.01.2013). τόµ. ΣΤ', σ. 4715, τόµ. Ζ', σ. 5262-5263.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Δηµοκρατίας του Ελ Σαλβαδόρ για οικονοµική συνεργασία". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4102,
ΦΕΚ: 253 Α’ /20.12.2012). τόµ. ΣΤ', σ. 4749, τόµ. Ζ', σ.
5337.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών
της, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, για την τροποποίηση της Συµφωνίας Εµπορίου,
Ανάπτυξης και Συνεργασίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4104, ΦΕΚ: 2 Α’ /04.01.2013). τόµ. ΣΤ',
σ. 4749, τόµ. Ζ’, σ. 5344-5345.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για την τροποποίηση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας, σχετικά µε την ί-

δρυση Προξενικών Αρχών". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4108, ΦΕΚ: 8 Α’ /09.01.2013). τόµ. ΣΤ',
σ. 4890, τόµ. Ζ', σ. 5570.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας αναφορικά µε διπλωµατικά
και προξενικά προνόµια και ασυλίες προσώπων µε διπλή ιθαγένεια". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4107, ΦΕΚ: 7 Α’ /09.01.2103). τόµ. ΣΤ', σ. 4890, τόµ. Ζ',
σ. 5575.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας
συνεργασίας στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης". (Κατάθεση Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4100, ΦΕΚ: 251
Α'/20.12.2012). τόµ. ΣΤ', σ. 4890, τόµ. Ζ', σ. 5421-5424.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού". (Κατάθεση - ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4101, ΦΕΚ: 252 Α'/20.12.2012).
τόµ. ΣΤ', σ. 4890, τόµ. Ζ', σ. 5421-5424, 5433.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος".
(Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4106, ΦΕΚ:
6 A’ /0901.2013). τόµ. Ζ', σ. 4997, 5491 - 5496, 5504.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Συµφωνία των Αντιπροσώπων των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που συνήλθαν στα πλαίσια του Συµβουλίου, σχετικά µε την
Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης". (Κατάθεση -Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4184,
ΦΕΚ: 191 Α'/17.09.2013). τόµ. Ζ', σ. 5054, τόµ. ΚΓ', σ.
1112-1116.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Εθνικού Συµβουλίου Τουρισµού
και Αρχαιοτήτων των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4113, ΦΕΚ: 22
Α’ /29.01.2013). τόµ. Ζ', σ. 5239, τόµ. Θ', σ. 6827-6831.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ουκρανίας για συνεργασία
στους τοµείς των Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών".
(Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4120, ΦΕΚ:
37 Α’ /13.02.2013). τόµ. Ζ', σ. 5239, τόµ. Θ', σ. 7025.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας για την ίδρυση Διεθνούς Ακαδηµίας κατά της διαφθοράς ως Διεθνούς
Οργανισµού". (Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ. 5568.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4112, ΦΕΚ: 21Α’ /29.01.2013). τόµ. Ζ',
σ. 5724, τόµ. Θ', σ. 6828-6831, 6847.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας

75
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τη συνεργασία στον Τοµέα του Τουρισµού". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4114, ΦΕΚ: 23 Α’ /29.01.2013).
τόµ. Ζ', σ. 5724, τόµ. Θ', σ. 6827- 6831, 6838.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Γενικής
Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία
σε θέµατα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας αγροτικών
προϊόντων και τροφίµων". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4119, ΦΕΚ: 32 Α’ /13.02.2013). τόµ. Η', σ.
6093, τόµ. Θ', σ. 7014-7015.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για τη δηµιουργία Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας µεταξύ της µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών
Εµιράτων". (Κατάθεση -Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4130, ΦΕΚ: 57 Α’ /07.03.2013). τόµ. Η', σ. 6093, τόµ. ΙΑ',
σ. 8228, 8233-8235.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον
Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4121, ΦΕΚ: 38 Α’ /13.02.2013). τόµ. Η', σ. 6093, τόµ. Θ',
σ. 7037-7042.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για Συνεργασία στον
τοµέα της Ενέργειας". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4136, ΦΕΚ: 70 Α'/19.03.2013). τόµ. Θ', σ.
6904, τόµ. ΙΑ', σ. 8658 -8661.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της
Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4126, ΦΕΚ: 49 Α'/28.2.2013).
τόµ. Θ', σ. 6904, τόµ. Ι', σ. 7852-7875, 7939-7949.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ, Οικονοµικής και Τεχνικής Συνεργασίας».( Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4133, ΦΕΚ: 61 Α’ /07.03.2013). τόµ. Θ', σ.
7158, τόµ. ΙΑ', σ. 8370-8371.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ουκρανίας". (Κατάθεση Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4140, ΦΕΚ: 78 Α’
/01.04.2013). τόµ. Ι', σ. 7960, τόµ. ΙΒ', σ. 8851 - 8856.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση των τροποποιήσεων των άρθρων
25 και 26 της Σύµβασης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την προστασία και τη χρήση των διασυνοριακών
υδάτων και των διεθνών λιµνών". (Κατάθεση - Συζήτηση-

Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4137, ΦΕΚ: 71 Α'/19.03.2013). τόµ.
ΙΑ', σ. 8040, 8671.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ρουµανίας στο Γεωργικό Τοµέα". (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ', σ.
8040.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της
Ουκρανίας". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4143, ΦΕΚ: 85 Α’ / 15.04.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8478, τόµ.
ΙΓ', σ. 9908-9909.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας". (Κατάθεση - ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4167, ΦΕΚ: 160Α’ /12.07.2013).
τόµ. ΙΒ, σ. 9495, τόµ. ΙΗ', σ. 13381-13385.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε τον
Αγωγό Φυσικού Αερίου The Trans Adriatic Pipeline Project
µετά του Παραρτήµατος αυτής". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4145, ΦΕΚ: 89 A'/18.04.2013). τόµ.
ΙΒ', σ. 9495, τόµ. ΙΔ', σ. 10210-10214.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και της Συµφωνίας
Σύµπραξης για τις σχέσεις µεταξύ των Οµοσπονδιακών Αρχείων της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και
της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4176, ΦΕΚ: 172
A'/08.08.2013). τόµ. ΙΒ', σ. 9495, τόµ. ΚΒ', σ. 97-100.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς των ναυτιλιακών µεταφορών και των ναυτιλιακών τεχνολογιών". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4149, ΦΕΚ: 101 Α'/29.04.2013). τόµ. ΙΓ', σ. 9757, τόµ.
ΙΕ', σ. 10848-10850.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης
του Συµβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), µε τα συναφή Παραρτήµατα Α' και Β' σχετικά µε την αµοιβαία διοικητική συνδροµή σε φορολογικά θέµατα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής». (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση) (Αρ. νόµου: 4153, ΦΕΚ: 116Α' / 23.05.2012). τόµ. ΙΔ',
σ. 10730, τόµ. ΙΣΤ', σ. 11880 - 11885.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Σερβίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4166, ΦΕΚ:
158Α'/ 09.07.2013). τόµ. ΙΔ', σ. 10812, τόµ. ΙΘ', σ. 13689
- 13691.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών, και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
συνεργασίας για Δορυφορική Πλοήγηση µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, αφενός, και
του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφετέρου". (Κατάθεση - Συ-
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ζήτηση - Ψήφιση) (Αρ. νόµου: 4154, ΦΕΚ: 117Α' /
23.05.2012). τόµ. ΙΔ', σ. 10812, τόµ. ΙΣΤ', σ. 11852 11855.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Ινδονησίας". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4157, ΦΕΚ: 125 Α'/04.06.2013). τόµ. ΙΕ', σ. 11149,
τόµ. ΙΖ', σ. 12236.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μνηµόνιο Κατανόησης στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4156, ΦΕΚ:
122 A'/31.05.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΙΖ', σ.
12275-12295.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για την
Αµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών".
(Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4197, ΦΕΚ:
213 Α'/10.10.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΔ', σ.
1968-1969.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Κράτους του Κατάρ". (Κατάθεση Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4189, ΦΕΚ: 203
Α'/26.09.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΓ', σ. 13701376, 1625.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ρουµανίας περί Συνεργασίας στο Στρατιωτικό Τοµέα".
(Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4200, ΦΕΚ:
217 Α'/11.10.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΔ', σ.
2275.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας
σχετικά µε Διασυνοριακές Επιχειρήσεις για Εναέρια Αστυνόµευση". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4185, ΦΕΚ: 192 Α'/17.09.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ.
ΚΓ', σ. 1137-1139.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για Συνεργασία στο Στρατιωτικό
Τοµέα". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4201, ΦΕΚ: 218 Α'/11.10.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ.
ΚΔ', σ. 2256-2257.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε το
Υπουργικό Συµβούλιο της Ουκρανίας για την Αµοιβαία
Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών περί Άµυνας".
(Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4190, ΦΕΚ:
204 A'/26.09.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΓ', σ.
1370-1376, 1586.

Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων µε εξουσιοδότηση της Κυβερνήσεως της
Σουηδίας σχετικά µε την καθιέρωση διµερών συσκέψεων".
(Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4188, ΦΕΚ:
202 Α'/26.09.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΓ', σ.
1370-1376, 1615.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Κύριου
Μνηµονίου Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας (στο εξής αναφερόµενο
ως: "ΥΠΕΘΑ") και του Υπουργείου Άµυνας του Κράτους
του Ισραήλ (στο εξής αναφερόµενο ως: "ΥΑΚΙ") για τις Αµυντικές, Στρατιωτικές, Στρατηγικές και Τεχνολογικές Σχέσεις και Συνεργασία µεταξύ του ΥΠΕΘΑ και του ΥΑΚΙ".
(Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4196, ΦΕΚ:
212 Α'/10.10.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΔ', σ.
1954-1957.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας, σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας που αφορά στη συνεργασία εντός
του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜAMSCC)". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4192, ΦΕΚ: 206 Α'/26.09.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ.
ΚΓ', σ. 1367-1376, 1536.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007 και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4158, ΦΕΚ:
126 Α'/04.06.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11524, τόµ. ΙΖ', σ.
12306-12315.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του
Πρωτοκόλλου του 2005 της Διεθνούς Σύµβασης του 1988
για την καταστολή των παράνοµων πράξεων κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και του Πρωτοκόλλου του 2005
στο Πρωτόκολλο του 1988 για την καταστολή των παράνοµων πράξεων κατά της ασφάλειας των σταθερών εγκαταστάσεων στην υφαλοκρηπίδα". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4169, ΦΕΚ: 162 Α'/12.07.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 12078, τόµ. ΙΘ', σ. 13611-13613.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση των οφειλών του
προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ του Υπουργικού
Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πι-

77
στώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4160, ΦΕΚ: 142
Α'/12.06.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 12098, τόµ. ΙΖ', σ. 1268812712.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας περί εκδόσεως". (Κατάθεση - ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4168, ΦΕΚ: 161 Α'/12.07.2013).
τόµ. ΙΣΤ', σ. 12098, τόµ. ΙΘ', σ. 13661-13663.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίµων
της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας στην ανάπτυξη της ποιότητας και ασφάλειας στην παραγωγή και διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων". (Κατάθεση - Συζήτηση
- Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4165, ΦΕΚ: 157Α' / 09.07.2013).
τόµ. ΙΖ', σ. 12215, τόµ. ΙΘ', σ. 13700 - 13701.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της
Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου
Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας
και της Βόρειας Ιρλανδίας αναφορικά µε την Ίδρυση, Διοίκηση και Λειτουργία του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας
Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας (JCBRN Defence COE Operation MOU)". (Κατάθεση Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4193, ΦΕΚ: 207
A'/26.09.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12780,
τόµ. ΚΓ', σ. 1366-1375, 1430.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ζάµπια και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4181, ΦΕΚ: 183 A'/
05.09.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12780, τόµ. ΚΒ', σ. 767-770.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της
Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου
Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
της Βόρειας Ιρλανδίας και του Στρατηγείου της Ανώτατης
Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού, σχετικά µε τη
Λειτουργική Σχέση που αφορά το Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής
Άµυνας (JCBRN Defence COE Functional Relationship
MOU)". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4191, ΦΕΚ: 205 A'/26.09.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12780, τόµ.
ΚΓ', σ. 1366-1376.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δη-

µοκρατίας της Βουλγαρίας για τη Συνεργασία στον Τοµέα
της Στρατιωτικής Γεωγραφίας". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4202, ΦΕΚ: 220 A'/14.10.2013). τόµ.
ΙΗ', σ. 12956, τόµ. ΚΔ', σ. 2208-2210.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τοµέα της
γεωργίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4171, ΦΕΚ: 166 Α'/23.07.2013). τόµ.
ΙΗ', σ. 13453, τόµ. Κ', σ. 14141-14149.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση Συµφωνίας ανταλλαγών και
συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας". (Κατάθεση - ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4187, ΦΕΚ: 201 Α'/26.09.2013).
τόµ. ΙΗ', σ. 13453, τόµ. ΚΓ', σ. 1355-1357.
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας στον τοµέα της Δηµόσιας Διοίκησης και της Διοικητικής Μεταρρύθµισης µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Δηµόσιας Διοίκησης της Ουκρανίας". (Κατάθεση).
τόµ. ΙΗ', σ. 13453.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατώνµελών της, αφ' ενός, και της Δηµοκρατίας της Κορέας, αφ'
ετέρου, µετά των συνηµµένων σε αυτήν Δηλώσεων". (Κατάθεση -Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4175, ΦΕΚ: 171
A'/08.08.2013). τόµ. ΙΗ', σ. 13453,
τόµ. ΚΒ', σ. 158-160.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του
Πρωτοκόλλου του 2002 στη Διεθνή Σύµβαση των Αθηνών
σχετικά µε τη θαλάσσια µεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους, του 1974". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4195, ΦΕΚ: 211 A'/10.10.2013). τόµ. ΚΒ', σ.
515, τόµ. ΚΔ', σ. 1909-1910.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων
µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών". (Κατάθεση). τόµ. ΚΓ', σ. 1173.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε τις κατευθυντήριες
γραµµές για την ανταλλαγή µελών των αντιστοίχων διπλωµατικών υπηρεσιών τους". (Κατάθεση). τόµ. ΚΔ', σ. 2001.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της Κροατίας, της
Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας,
της Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουµανίας,
της Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο, για την δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου". (Κατάθεση). τόµ. ΚΔ', σ. 2292.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Δ.Ν.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις επιπτώσεις του µνηµονίου στην ελληνική οικονοµία και την ανάγκη αποζηµίωσης της χώρας.
τόµ. Α', σ. 423.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 και επί του Κανονισµού της Βουλής «για τη διερεύνηση των συνθηκών που
οδήγησαν στην προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της
Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης
και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και κάθε ενεχόµενου προσώπου».
τόµ. Α', σ. 731-743.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που
κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές
του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε
αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν
στην προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο
καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ', σ. 4957-5023.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τη δηµόσια οµολογία
στελεχών του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου περί "λάθους" στο δηµοσιονοµικό πολλαπλασιαστή. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Ι', σ. 8008.
Αναφορά στην από τριετίας είσοδο της Ελλάδας στο
ΔΝΤ. τόµ. ΙΕ', σ. 11145, 11149, 11166, 11171, 11173,
11174.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την παραδοχή του
λάθους από τους δανειστές, τις ελληνικές θέσεις και την επικείµενη Σύνοδο Κορυφής. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. ΙΗ', σ. 13234.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την µη καταβολή του παρακρατηθέντος ΦΠΑ από την εταιρεία "Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών - Ελ. Βενιζέλος". τόµ. Ζ', σ. 4955.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη µη καταβολή των δηµοτικών τελών από την εταιρία "Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.". τόµ. ΙΣΤ', σ. 11837.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση της Μακροπρόθεσµης Συµφωνίας µεταξύ του Διεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για
την Υποστήριξη της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέρ-

γειας ως Περιφερειακού Εκπαιδευτικού Κέντρου στην Ευρώπη για Θέµατα Ραδιενέργειας, Μεταφορών και Ασφαλείας Καταλοίπων". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4085, ΦΕΚ: 194 Α’/12.10.2012). τόµ. Α', σ. 761, τόµ.
Γ', σ. 2243-2247.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ILO)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε δηµοσιεύµατα περί παραβάσεων των διεθνών υποχρεώσεων
της Ελλάδας σε σχέση µε τα εργασιακά. τόµ. ΙΑ', σ. 8474.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας υπέβαλε στη Βουλή το κείµενο
της Διεθνούς Σύµβασης Εργασίας µε αριθµό 189 και της
Διεθνούς Σύστασης Εργασίας µε αριθµό 201 σχετικά µε
την "Αξιοπρεπή εργασία για τους οικιακούς εργαζόµενους",
που υιοθετήθηκαν από την 100η Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας (Ιούνιος 2011). τόµ. Ζ', σ. 5197.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας υπέβαλε στη Βουλή το κείµενο
της Διεθνούς Σύµβασης Εργασίας µε αριθµό 189 και της
Διεθνούς Σύστασης Εργασίας µε αριθµό 201 σχετικά µε
την "Αξιοπρεπή εργασία για τους οικιακούς εργαζόµενους",
που υιοθετήθηκαν από την 100η Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας (Ιούνιος 2011). τόµ. Ζ', σ. 5197.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και της Συµφωνίας
Σύµπραξης για τις σχέσεις µεταξύ των Οµοσπονδιακών
Αρχείων της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας
και της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων". (Κατάθεση Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4176, ΦΕΚ: 172 A'/
08.08.2013). τόµ. ΙΒ', σ. 9495, τόµ. ΚΒ', σ. 97-100.
ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση Συµφωνίας ανταλλαγών και
συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας". (Κατάθεση - ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4187, ΦΕΚ: 201 Α'/26.09.2013).
τόµ. ΙΗ', σ. 13453, τόµ. ΚΓ', σ. 1355-1357.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την καθυστέρηση στην απονοµή της Δικαιοσύνης στη
χώρα µας. τόµ. Ζ', σ. 5713.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη διαχείριση των εγκληµατιών από τις δικαστικές αρχές.
τόµ. Θ', σ. 6720.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος
διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4077, ΦΕΚ:
168Α' / 31.08.2012). τόµ. Α', σ. 344, 563-602.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις ελλείψεις στα µέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια. τόµ.
Ε', σ. 3332.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση των µισθών των Δικαστικών
Λειτουργών. τόµ. Α', σ. 414.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις συγχωνεύσεις ειρηνοδικείων και την µείωση των αποδοχών των δικαστικών. τόµ. Β', σ. 961.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ανάγκη συνταγµατικής αναθεώρησης και την τήρηση
της νοµιµότητας στις προαγωγές στο Δικαστικό Σώµα. τόµ.
Ε', σ. 3334.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων". (Κατάθεση –
Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4194, ΦΕΚ: 208
Α'/27.09.2013). τόµ. ΚΓ', σ. 1173, τόµ. ΚΔ', σ. 1668-1724,
1745-1792, 1804.
ΔΙΚΤΥΟ "NATURA 2000"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ένταξη µεγάλης έκτασης του Νοµού Τρικάλων σε καθεστώς υψηλής προστασίας µε το δίκτυο "Natura 2000". τόµ.
ΙΓ', σ. 9843.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε τις κατευθυντήριες
γραµµές για την ανταλλαγή µελών των αντιστοίχων διπλωµατικών υπηρεσιών τους". (Κατάθεση). τόµ. ΚΔ', σ. 2001.
ΔΟΜΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παρ. 16
του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις
(Α'249)"" και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής"". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4117, ΦΕΚ: 29Α’
/05.02.2013). τόµ. Ζ', σ. 5197, τόµ. Θ', σ. 6785-6825,
6910.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4178, ΦΕΚ: 174
A'/08.08.2013). τόµ. ΚΑ', σ. 15115, τόµ. ΚΒ', σ. 508-552,
574-616, 637-654.
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών, και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
συνεργασίας για Δορυφορική Πλοήγηση µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, αφενός, και
του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφετέρου". (Κατάθεση - Συ-

ζήτηση - Ψήφιση) (Αρ. νόµου: 4154, ΦΕΚ: 117Α' /
23.05.2012). τόµ. ΙΔ', σ. 10812, τόµ. ΙΣΤ', σ. 11852 11855.
ΔΩΡΕΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθήνας "Ο Άγιος Σάββας" και της Άννας-Μαρίας-Λουΐζας Λάτση και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4159, ΦΕΚ: 127
Α'/04.06.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11513,
τόµ. ΙΖ', σ. 12356-12377.
Ε
ΕΓΚΛΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την κατάθεση σχεδίου νόµου για το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό έγκληµα. τόµ. Ζ', σ. 5465.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη δήµευση και την εκποίηση των περιουσιών προσώπων
που καταδικάστηκαν τελεσίδικα για οικονοµικά εγκλήµατα
κατά του δηµοσίου. τόµ. Θ', σ. 6721.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την έξαρση της εγκληµατικότητας στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. ΙΓ', σ. 10109.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε δηµοσιεύµατα εφηµερίδας για έκδοση
εγκυκλίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης. τόµ. Θ', σ. 6977.
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη µεταβίβαση της λειτουργίας και της
συντήρησης της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων αξόνων της στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δηµοσίου. τόµ. Α', σ. 730.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την παραχώρηση συντήρησης και εκµετάλλευσης
της Εγνατίας Οδού σε ιδιώτες. τόµ. Γ', σ. 1778.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη διακοπή των έργων επί του κάθετου
άξονα της Εγνατίας Οδού στο τµήµα Μάνδρα-Ψαθάδες-Διδυµότειχο. τόµ. ΙΗ', σ. 13370.
ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ ΒΟΥΛΗΣ
Τέλεση του καθιερωµένου Αγιασµού για την έναρξη των
εργασιών της Βουλής της Α’ Συνόδου της ΙΕ’ Περιόδου
Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α',
σ. 12.
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων Ολυµπιονικών που διακρίθηκαν στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο. τόµ. Ζ', σ.
5255-5261.

80
Απονοµή επαίνων και µεταλλίων της Βουλής στους Ολυµπιονίκες των τριακοστών Ολυµπιακών Αγώνων του Λονδίνου του 2012. Τα µετάλλια φέρουν παράσταση του θεού Αγώνα, όπως απεικονίζεται σε τετράδραχµο της Σκοπέλου
του 5ου αιώνα π.Χ.. Ο θεός εµφανίζεται ως νέος µε φτερά
στην πλάτη και στα πόδια, σύµβολα ταχύτητας και µε στεφάνια στα χέρια, σύµβολα νίκης. τόµ. Ζ', σ. 5260-5261.
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών που διακρίθηκαν
στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.
τόµ. Ζ', σ. 5693-5702.
Απονοµή επαίνων και µεταλλίων της Βουλής στους Παραολυµπιονίκες των 14ων Παραολυµπιακών Αγώνων του
Λονδίνου 2012. Τα µετάλλια φέρουν παράσταση του θεού
Αγώνα, όπως απεικονίζεται σε τετράδραχµο της Σκοπέλου
του 5ου αιώνα π.Χ.. Ο θεός εµφανίζεται ως νέος µε φτερά
στην πλάτη και στα πόδια, σύµβολα ταχύτητας και µε στεφάνια στα χέρια, σύµβολα νίκης. τόµ. Ζ', σ. 5700-5701.
ΕΘΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναζήτηση πηγών εσόδων για το
Δηµόσιο από την αξιοποίηση των εθνικών κληροδοτηµάτων, των σχολαζουσών κληρονοµιών, καθώς και των καταπατηµένων ακινήτων. τόµ. ΙΓ', σ. 10119.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4182,
ΦΕΚ: 185 A'/ 10.09.2013). τόµ. ΙΘ', σ. 13722, τόµ. ΚΓ', σ.
813-854, 855-903, 905-907.
ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
της εθνικής οδού Τρικάλων - Άρτας. τόµ. Κ', σ. 14387.
ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την ανάθεση αστυνοµικών καθηκόντων σε στρατιωτικούς στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε', σ. 3902.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την κατάργηση των τεθωρακισµένων και µηχανοκίνητων δυνάµεων από τις παρελάσεις. τόµ.
ΙΕ', σ. 11073.
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα ζητήµατα εθνικής ασφάλειας από την εκµίσθωση ελληνικών λιµένων σε εταιρείες τουρκικών συµφερόντων. τόµ. Θ', σ. 6989.
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την αξιοποίηση των αποφοίτων των Εθνικών
Σχολών Δηµόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
τόµ. Ε', σ. 3881.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Τ.Ε.)
Αναφορά στην αποτυχία συγχώνευσης της Εθνικής Τράπεζας µε τη Eurobank. τόµ. ΙΓ', σ. 10160, 10162, 10163,
10164, 10166, 10167, 10170, 10171, 10172, 10173,
10175.

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, αναφορικά µε τα κριτήρια διορισµού
του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. τόµ.
ΚΒ', σ. 399.
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
(ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη συγχώνευση
του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας στον Ελληνικό
Γεωργικό Οργανισµό "Δήµητρα". τόµ. ΙΕ', σ. 11063.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο των στελεχών του
Υπουργείου Υγείας που υπηρετούσαν στο ΕΚΑΒ. τόµ. Ζ', σ.
5412, 5414.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας στο ΕΚΑΒ
Κρήτης. τόµ. Θ', σ. 7006.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις δυσλειτουργίες του ΕΚΑΒ και τη διακοµιδή ασθενών στο Νοµό Ευβοίας. τόµ. ΙΕ', σ. 11315.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ στις Κυκλάδες. τόµ. ΙΖ', σ. 12856.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την κατάργηση του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ).
τόµ. Ι', σ. 7797.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την πορεία
των εργασιών κατάρτισης του Εθνικού Κτηµατολογίου. τόµ.
ΙΑ', σ. 8495.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού
Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4164, ΦΕΚ: 156
Α'/09.07.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12648, τόµ. ΙΗ', σ. 1332213366, 13403-13434, τόµ. ΙΘ', σ. 13493.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(Ε.Σ.Π.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την επικείµενη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ. τόµ. Α', σ. 489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την απορρόφηση του ΕΣΠΑ. τόµ. Γ', σ.
2334.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη µαταίωση έργου από το Υπουργείο Εσωτερικών προς όφελος του πολιτισµού. τόµ. Δ', σ. 2894.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ. τόµ.
Ε', σ. 3908.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
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Δικτύων, σχετικά µε την πρόβλεψη για την απορρόφηση
του ΕΣΠΑ 2013. τόµ. Ζ', σ. 4901.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την ενεργοποίηση των τραπεζών για
παροχή στήριξης στο ΕΣΠΑ. τόµ. Ι', σ. 8014.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του µη επιλέξιµου
ΦΠΑ των έργων του ΕΣΠΑ του Δήµου Φαιστού. τόµ. ΙΖ', σ.
12604.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την ενεργοποίηση του Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης. τόµ. Γ', σ.
2519.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
(Ε.Σ.Ρ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό, σχετικά µε την υπόδειξη του Ε.Σ.Ρ. στα τηλεοπτικά κανάλια για µη προβολή εικόνων εξαθλίωσης και
φτώχειας. τόµ. ΙΒ', σ. 8814.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4155, ΦΕΚ:
120 A'/29.05.2013). τόµ. ΙΔ', σ. 10718, τόµ. ΙΣΤ', σ.
11514-11554, 11556-11571, 11583-11586, 1179111809, 11998 – 12020, 12115.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Υ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων εφηµεριών
στους ιατρούς του ΕΣΥ. τόµ. ΙΓ', σ. 9839.
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τις ενέργειες για τον επανασχεδιασµό
προγραµµάτων του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας
και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και την υλοποίηση της συµφωνίας
µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ενίσχυση
της ρευστότητας της οικονοµίας. τόµ. ΣΤ', σ. 4865.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Ε.Ο.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4186, ΦΕΚ: 193 Α'/17.09.2013). τόµ. ΚΓ', σ. 972, 11731224, 1238-1301.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κάλυψη άµεσων αναγκών ασφαλισµένων
του ΕΟΠΥΥ σε φαρµακευτική και ιατρική περίθαλψη. τόµ.
Α', σ. 510.

Συζήτηση δύο συναφών επίκαιρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε το κόστος της υπηρεσίας τηλεφωνικών ραντεβού του ΕΟΠΥΥ. τόµ. Α', σ. 700.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του ΕΟΠΥΥ. τόµ. Β', σ. 1022.
Αναφορά στη διάταξη σχετικά µε την ένταξη του Ταµείου
των Δηµοσιογράφων στο ΕΟΠΥΥ. τόµ. Ε', σ. 3734, 3735,
3736, 3742, 3744, 3754, 3761, 3764, 3768, 3774.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τα προβλήµατα στελέχωσης και λειτουργίας των τοπικών
γραµµατειών επικοινωνίας για το ραντεβού του ΕΟΠΥΥ.
τόµ. Ζ', σ. 4951.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την κατάρρευση του ΕΟΠΥΥ και τα αδιέξοδα της ακολουθούµενης πολιτικής στην πρωτοβάθµια περίθαλψη. (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και πενήντα οκτώ
(58) Βουλευτές του Κόµµατός του). τόµ. Ζ', σ. 5734-5762.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τις ιδιωτικές εταιρείες τηλεφωνικών ραντεβού για τον ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΑ', σ. 8116.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις".( Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4132, ΦΕΚ: 59 Α’
/07.03.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8353, 8399-8442.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις στα ιατρεία του ΕΟΠΥΥ και στο Νοσοκοµείο Ρεθύµνου. τόµ. ΙΓ', σ. 9689.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την απόδοση των δαπανών µετακίνησης των αιµοκαθαροµένων ασφαλισµένων από τον ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΔ', σ.
10177.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό από τα δηµόσια νοσοκοµεία, τα Κέντρα Υγείας και τις υγειονοµικές
µονάδες του ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΕ', σ. 10966.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κάλυψης των απωλειών των ασφαλιστικών ταµείων και του ΕΟΠΠΥ, ώστε να διασφαλιστεί η
καταβολή των συντάξεων και η παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των ασφαλισµένων. (Απαντήθηκε από τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).
τόµ. ΙΗ', σ. 13236.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα προβλήµατα, τις καθυστερήσεις και τις αµφιταλαντεύσεις στη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ. (Επερωτώντες:
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και
οι Βουλευτές του κόµµατός του). τόµ. ΙΗ', σ. 13248-13270.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τον ΕΟΠΥΥ Ρεθύµνου. τόµ. ΙΘ', σ. 13799.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-
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Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4115, ΦΕΚ: 24 Α’ /30.01.2013).
τόµ. Ζ', σ. 5208, τόµ. Η', σ. 6471-6520, 6521-6604, τόµ.
Θ', σ. 6756-6759.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4155, ΦΕΚ:
120 A'/29.05.2013). τόµ. ΙΔ', σ. 10718, τόµ. ΙΣΤ', σ.
11514-11554, 11556-11571, 11583-11586, 1179111809, 11998 – 12020, 12115.
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την συγκρότηση Ταγµάτων Εθνοφυλακής και στο εσωτερικό της χώρας. τόµ. Δ', σ. 2864.
ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση των µισθών των Δικαστικών
Λειτουργών. τόµ. Α', σ. 414.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις "περικοπές στους πολύτεκνους, τα
ειδικά µισθολόγια και τις αµοιβές Βουλευτών". τόµ. Α', σ.
768.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 3110 από 31 Δεκεµβρίου
2012 πρόταση που κατέθεσαν 72 Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς,
για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, σχετικά µε την υπόθεση της παράδοσης ψηφιακού δίσκου (CD) από το γαλλικό
Υπουργείο Οικονοµικών στις ελληνικές αρχές µε περιεχόµενο ηλεκτρονικά αρχεία µε ονόµατα Ελλήνων καταθετών
στην Τράπεζα HSBC της Ελβετίας («λίστα Lagarde») και για
την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της νόθευσης εγγράφου (άρθρο 242 παράγραφος 2 και 3 του Ποινικού
Κώδικα) και της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 του
Ποινικού Κώδικα) από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών
κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. τόµ. Η', σ. 5769-5782.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 36, από 7 Ιανουαρίου
2013, πρόταση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και
εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του
Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής
και το άρθρο 5 του ν. 3126/ 2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.
3961/2011 και για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων,
που αφορούν την υπόθεση της επονοµαζόµενης «λίστας
Lagarde» από τους: Α) κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου,
πρώην Υπουργό Οικονοµικών, για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων: α) της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο (άρθρο 242 παράγραφος 2 και 3 του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και 98 του Ποινικού Κώ-

δικα), β) της απιστίας στην υπηρεσία (άρθρο 256 παράγραφος γ' υποπαράγραφος β' του Ποινικού Κώδικα), γ) της
παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα)
και δ) της πλαστογραφίας (άρθρο 216 του Ποινικού Κώδικα) και Β) κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, πρώην Υπουργό Οικονοµικών για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων: α) Της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο (άρθρο 242 παράγραφος 2 και 3 του Ποινικού
Κώδικα, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και 98 του Ποινικού Κώδικα), β) της απιστίας στην υπηρεσία (άρθρο 256
παράγραφος γ', υποπαράγραφος β' του Ποινικού Κώδικα)
και γ) της παραβίασης καθήκοντος (άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα). τόµ. Η', σ. 5796-5838.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 51 από 9 Ιανουαρίου 2013
πρόταση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων και όλοι οι Βουλευτές
του Κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και όλοι οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ.
Ν. Νικολόπουλος, συνολικά δηλαδή 37 Βουλευτές, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του πρώην Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου, καθώς και των πρώην Υπουργών Οικονοµικών κ.κ.
Ευάγγελου Βενιζέλου και Γεωργίου Παπακωνσταντίνου
κατ' άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος και 153 επόµενα
του Κανονισµού της Βουλής για τα αδικήµατα της νόθευσης
και υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. Η', σ. 5939-5962.
Αναφορά στον αριθµό των καλπών που θα στηθούν στη
ψηφοφορία επί των προτάσεων για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, σχετικά µε την υπόθεση της "λίστας Λαγκάρντ". τόµ. Η', σ. 6553, 6554.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί
των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72)
Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της
Δηµοκρατικής Αριστεράς, σχετικά µε την υπόθεση της παράδοσης ψηφιακού δίσκου (CD) από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονοµικών στις ελληνικές αρχές, µε περιεχόµενο ηλεκτρονικά αρχεία µε ονόµατα Ελλήνων καταθετών στην
Τράπεζα HSBC της Ελβετίας, για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της νόθευσης εγγράφου και της παράβασης καθήκοντος τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242
παρ. 2 και 3 Π.Κ. και 259 Π.Κ. αντιστοίχως από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, σχετικά µε την επονοµαζόµενη «λίστα Λαγκάρντ»,
για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της υπεξαγωγής
εγγράφου από υπάλληλο, της απιστίας στην υπηρεσία, της
παράβασης καθήκοντος και της πλαστογραφίας τα οποία
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προβλέπονται στα άρθρα 242 παρ. 2 και 3 Π.Κ. σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και 98 Π.Κ., 256 περ. γ’ υποπερ. β’
Π.Κ., 259 Π.Κ. και 216 Π.Κ. αντιστοίχως από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, και
για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της υπεξαγωγής
εγγράφου από υπάλληλο, της απιστίας στην υπηρεσία και
της παράβασης καθήκοντος τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242 παρ. 2 και 3 Π.Κ. σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94
και 98 Π.Κ., 256 περ. γ υποπερ. β’ Π.Κ. και 259 Π.Κ. αντιστοίχως από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση.
Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός
του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος,
προς διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του πρώην Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου καθώς και των πρώην Υπουργών Οικονοµικών κ.κ. Ευάγγελου Βενιζέλου και Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, για την ενδεχόµενη τέλεση των
αδικηµάτων της υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή, τα οποία προβλέπονται
στα άρθρα 242 παρ. 2 Π.Κ., 256 Π.Κ., 259 Π.Κ. και στο
άρθρο 18 του ν. 2523/1997 σε συνδυασµό µε το άρθρο 46
παρ. 1 εδ. β’ του Π.Κ. αντιστοίχως, από τους πρώην Πρωθυπουργούς κ.κ. Γεώργιο Παπανδρέου και Λουκά Παπαδήµο και από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευάγγελο
Βενιζέλο και για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων
της νόθευσης και υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της
άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή, τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242 παρ. 2 Π.Κ., 256Π.Κ., 259 Π.Κ. και
στο άρθρο 18 του ν.2523/1997 σε συνδυασµό µε το άρθρο
46 παρ. 1 εδ. β' Π.Κ. αντιστοίχως, από τον πρώην Υπουργό
Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και σύµφωνα
µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. Θ', σ. 66056695.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης και τον τρόπο ψηφοφορίας για τη
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ.
3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2
του ν.3961/2011, επί των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή
κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ', σ. 6605-6612.
Ανακοινώνεται η κατάθεση της επιστολής του πρώην
Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου που απέστειλε προς

τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ενόψει
της συζήτησης και λήψης απόφασης για σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος,
τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών" όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, επί
της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης
Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός τους, ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι
Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής
κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ', σ. 6617-6618.
Συζήτηση κατά πόσο επηρεάζουν την διεξαγωγή της συζήτησης για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής η συµπληρωµατική αναφορά του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, µε επισυναπτόµενα έγγραφα, σχετικά
µε την υπόθεση της αποκληθείσης "λίστας Λαγκάρντ" που
διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
τόµ. Θ', σ. 6680, 6681-6682, 6684.
Πρόταση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για µεταφορά της ψηφοφορίας επί της
πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2013, για να υπάρχει
χρόνος για µελέτη των πρόσθετων στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και ψηφοφορία επί της πρότασης. (Δεν
έγινε δεκτή). τόµ. Θ', σ. 6682.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν των αποτελεσµάτων της ταυτόχρονης διεξαχθείσας µυστικής ψηφοφορίας γίνεται δεκτή η
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης µε την προβλεπόµενη
πλειοψηφία της παραγράφου 3, του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής για τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ.
Παπακωνσταντίνου, σύµφωνα µε την πρόταση που υπέβαλαν 72 Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς και απορρίπτεται η σύσταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τον πρώην Υπουργό Ευάγγελο Βενιζέλο, για τον πρώην Πρωθυπουργό Γεώργιο
Παπανδρέου και για τον πρώην Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήµο, διότι δεν συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία
των Βουλευτών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 86 του Συντάγµατος και στην παράγραφο 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ', σ. 6695.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης θα αποτελείται
από 15 µέλη και θα υποβάλει το πόρισµά της και το αποδεικτικό υλικό µέχρι τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013. τόµ.
Θ', σ. 6695.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 17 Ιανουαρίου
2013 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, όπως αυτή
τροποποιήθηκε κατά τη σηµερινή συνεδρίαση µε την υπ’ αριθµ. 990/689/22-1-2013 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής συγκροτήθηκε 13µελής Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011
«προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε
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την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων
της Τράπεζας HSBC». τόµ. Θ', σ. 6788, 6790-6793.
Αναφορά σχετικά µε τη λειτουργία της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής η οποία συγκροτήθηκε 13µελής Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, κατά το άρθρο 86 παρ. 3
του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη
των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2
του ν. 3961/2011 «προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC». τόµ. Θ', σ. 6788,
6789, 6790.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC» έως
και την 29η Μαρτίου 2013. τόµ. ΙΑ', σ. 8266.
Ανακοινώνεται η παράταση λειτουργίας της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: «Προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC», για την
υποβολή του πορίσµατός της έως και την 15η Απριλίου
2013. τόµ. ΙΓ', σ. 9742.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: "Προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC", έως
και την 25η Απριλίου 2013. τόµ. ΙΔ', σ. 10767.
Αναφορά στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή: "Προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την
υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της
Τράπεζας HSBC". τόµ. ΙΔ', σ. 10767-10768.
Ανακοινώνεται η παράταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
κατά του πρώην Υπουργού κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου,
σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της τράπεζας HSBC, ως τις 17 Ιουνίου 2013.
τόµ. ΙΕ', σ. 11268.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές κατέθεσαν πρόταση, κατά τα άρθρα 86 παρ.1 του Συντάγµατος
και 154-155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή που διενεργεί προκαταρτική εξέταση
κατά του πρώην Υπουργού κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν
και τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για
το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο
256 περίπτωση γ' υποπερίπτωση α' και β' Ποινικού Κώδικα). τόµ. ΙΖ', σ. 12610-12623.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που
κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα
άρθρα 86 παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε

την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων
της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη
προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256
περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ', σ. 12763-12830.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση που κατέθεσαν πενήντα
τέσσερις Βουλευτές µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της
Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο
αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία, έγινε δεκτή. τόµ. ΙΖ',
σ. 12830.
Ανακοινώνεται ότι η ήδη συσταθείσα Κοινοβουλευτική Επιτροπή µετά την απόφαση του Σώµατος για επέκταση της
προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση ενδεχόµενης
τέλεσης του αδικήµατος της απιστίας στην Υπηρεσία από
τον πρώην Υπουργό κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, θα υποβάλει
το πόρισµα και το αποδεικτικό υλικό συνολικώς ως την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013. τόµ. ΙΖ', σ. 12830.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC", που έχει
συσταθεί κατά τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού
της Βουλής, έως την Πέµπτη 4 Ιουλίου 2013. τόµ. ΙΗ', σ.
13313.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
«προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεώργιου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε
την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων
της Τράπεζας HSBC» υπέβαλε στις 4 Ιουλίου 2013 το Πόρισµα της στον Πρόεδρο της Βουλής, το οποίο θα καταχωριστεί στα Πρακτικά. τόµ. ΙΘ', σ. 13833 - 14103.
Συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC" περί
παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και
λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη
πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης,
όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα
της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου
86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του
Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου
6 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως
ισχύει. τόµ. Κ', σ. 14433-14488.
Ανακοινώνεται η κατάθεση του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού
κ. Γεώργιου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC. τόµ. Κ', σ. 14488-14758.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξα-

85
χθείσης µυστικής ψηφοφορίας και σύµφωνα µε το άρθρο
86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, το άρθρο 157 παράγραφος 3 του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 8 του
ν. 3126/2003 περί «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, η Βουλή, αποδεχόµενη το πόρισµα για την πρόταση για άσκηση δίωξης της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «προς διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης κατά του
πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά
µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC», αποφάσισε την άσκηση ποινικής
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου για τις αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές περιγράφονται στο ως άνω πόρισµα, το οποίο καταχωρίστηκε στα
Πρακτικά της Ολοµέλειας της Βουλής της συνεδρίασης της
5ης Ιουλίου 2013 και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής τόµ. Κ', σ. 14488.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 9200/6542 από 20/7/2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, για τη σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας, για την Α' Σύνοδο της
ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Α', σ. 225-227.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 9365/6664 από 23 Ιουλίου
2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊµαράκη, για τη σύσταση και συγκρότηση των Ειδικών
Μόνιµων Επιτροπών, για την Α' Σύνοδο της ΙΕ' Περιόδου.
τόµ. Α', σ. 229-236.
Ανακοινώνεται ότι, µε την υπ’ αριθµ. 12872/8896 από
19.10.2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από
το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής Υποεπιτροπές
των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών: Α) Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Προστασίας
Περιβάλλοντος, Β) Υποεπιτροπή για τα θέµατα των Ατόµων
µε Αναπηρία της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και Γ) Υποεπιτροπή
Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών. τόµ. Δ', σ. 2886-2889.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ελληνισµού της Διασποράς, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, η Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων, η
Ειδική Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, η Υποεπιτροπή για τα θέµατα των ατόµων µε αναπηρία, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Περιφερειών, η Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας και η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήµατος, καταθέτουν τις εκθέσεις τους, σύµφωνα µε το άρθρο 43 Α’ παράγραφος 5 του
Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΚΑ', σ. 15244.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΕΟΖ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη δηµιουργία Ειδικών Οικονοµικών
Ζωνών (ΕΟΖ) στις ιδιαιτέρου εθνικού ενδιαφέροντος περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Α', σ. 488.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη δηµιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων για κοσοβοποίηση της Θράκης. τόµ. Γ', σ. 2185.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και

Δικτύων, σχετικά µε τη δηµιουργία των Ειδικών Οικονοµικών Ζωνών (ΕΟΖ). τόµ. ΙΑ', σ. 8479.
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την απόσπαση της Ειδικής Γραµµατείας Δασών στο ΥΠΕΚΑ. τόµ. Γ', σ. 2225.
ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
διάθεση των χρηµάτων του φόρου αλληλεγγύης στον ΟΑΕΔ. τόµ. ΙΑ', σ. 8475.
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Εκλογή του Προέδρου του Σώµατος για την ΙΕ’ Περίοδο
Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α',
σ. 35-37.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη του
Προέδρου του Σώµατος της ΙΕ’ Περιόδου της Βουλής. τόµ.
Α', σ. 35.
Εκλογή τριών Αντιπροέδρων από την πρώτη σε δύναµη
Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου
από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική
Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την πέµπτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, δύο Κοσµητόρων από το κόµµα της
πρώτης σε δύναµη Κοινοβουλευτικής Οµάδας, ενός Κοσµήτορα από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς και τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός από τη δεύτερη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα και ενός από την τρίτη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, της ΙΕ' Περιόδου της Α'
Συνόδου. τόµ. Α', σ. 39-40.
Ανάγνωση των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α', σ. 46-50.
Συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α', σ. 57 - 103.
Συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά και ψηφοφορία για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Α', σ. 105-211.
Εκλογή ενός Κοσµήτορα από τη Συµπολίτευση. τόµ. Α',
σ. 331-335, 337.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ. Θ. Μπακογιάννη και κ. Δ. Παπαδηµούλη. τόµ. Γ', σ. 1853 - 1854, 1859 - 2108.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Λ. Γρηγοράκου, Χ. Κέλλα, Γ.
Λαµπρούλη και Κ. Μπαρµπαρούση. τόµ. Δ', σ. 2610-2611,
2615-2839.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Η. Κασιδιάρη, Π. Ηλιόπουλου,
Γ. Γερµενή και Ι. Πλακιωτάκη. τόµ. Δ', σ. 2968-2969,
2971-3195.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που
κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές
του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε
αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν
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στην προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο
καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ', σ. 4957-5023.
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων Ολυµπιονικών που διακρίθηκαν στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο. τόµ. Ζ', σ.
5255-5261.
Απονοµή επαίνων και µεταλλίων της Βουλής στους Ολυµπιονίκες των τριακοστών Ολυµπιακών Αγώνων του Λονδίνου του 2012. Τα µετάλλια φέρουν παράσταση του θεού Αγώνα, όπως απεικονίζεται σε τετράδραχµο της Σκοπέλου
του 5ου αιώνα π.Χ.. Ο θεός εµφανίζεται ως νέος µε φτερά
στην πλάτη και στα πόδια, σύµβολα ταχύτητας και µε στεφάνια στα χέρια, σύµβολα νίκης. τόµ. Ζ', σ. 5260-5261.
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών που διακρίθηκαν
στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.
τόµ. Ζ', σ. 5693-5702.
Απονοµή επαίνων και µεταλλίων της Βουλής στους Παραολυµπιονίκες των 14ων Παραολυµπιακών Αγώνων του
Λονδίνου 2012. Τα µετάλλια φέρουν παράσταση του θεού
Αγώνα, όπως απεικονίζεται σε τετράδραχµο της Σκοπέλου
του 5ου αιώνα π.Χ.. Ο θεός εµφανίζεται ως νέος µε φτερά
στην πλάτη και στα πόδια, σύµβολα ταχύτητας και µε στεφάνια στα χέρια, σύµβολα νίκης. τόµ. Ζ', σ. 5700-5701.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί
των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72)
Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της
Δηµοκρατικής Αριστεράς, σχετικά µε την υπόθεση της παράδοσης ψηφιακού δίσκου (CD) από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονοµικών στις ελληνικές αρχές, µε περιεχόµενο ηλεκτρονικά αρχεία µε ονόµατα Ελλήνων καταθετών στην
Τράπεζα HSBC της Ελβετίας, για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της νόθευσης εγγράφου και της παράβασης καθήκοντος τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242
παρ. 2 και 3 Π.Κ. και 259 Π.Κ. αντιστοίχως από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, σχετικά µε την επονοµαζόµενη «λίστα Λαγκάρντ»,
για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της υπεξαγωγής
εγγράφου από υπάλληλο, της απιστίας στην υπηρεσία, της
παράβασης καθήκοντος και της πλαστογραφίας τα οποία
προβλέπονται στα άρθρα 242 παρ. 2 και 3 Π.Κ. σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και 98 Π.Κ., 256 περ. γ’ υποπερ. β’
Π.Κ., 259 Π.Κ. και 216 Π.Κ. αντιστοίχως από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, και
για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της υπεξαγωγής
εγγράφου από υπάλληλο, της απιστίας στην υπηρεσία και
της παράβασης καθήκοντος τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242 παρ. 2 και 3 Π.Κ. σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94
και 98 Π.Κ., 256 περ. γ’ υποπερ. β’ Π.Κ. και 259 Π.Κ. αντιστοίχως από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση.

Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός
του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος,
προς διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του πρώην Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου καθώς και των πρώην Υπουργών Οικονοµικών κ.κ. Ευάγγελου Βενιζέλου και Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, για την ενδεχόµενη τέλεση των
αδικηµάτων της υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή, τα οποία προβλέπονται
στα άρθρα 242 παρ. 2 Π.Κ., 256 Π.Κ., 259 Π.Κ. και στο
άρθρο 18 του ν. 2523/1997 σε συνδυασµό µε το άρθρο 46
παρ. 1 εδ. β’ του Π.Κ. αντιστοίχως, από τους πρώην Πρωθυπουργούς κ.κ. Γεώργιο Παπανδρέου και Λουκά Παπαδήµο και από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευάγγελο
Βενιζέλο και για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων
της νόθευσης και υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της
άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή, τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242 παρ. 2 Π.Κ., 256Π.Κ., 259 Π.Κ. και
στο άρθρο 18 του ν.2523/1997 σε συνδυασµό µε το άρθρο
46 παρ. 1 εδ. β' Π.Κ. αντιστοίχως, από τον πρώην Υπουργό
Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και σύµφωνα
µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. Θ', σ. 66056695.
Ανακοινώνεται η κατάθεση της επιστολής του πρώην
Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου που απέστειλε προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ενόψει
της συζήτησης και λήψης απόφασης για σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος,
τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών" όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, επί
της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης
Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός τους, ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι
Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής
κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ', σ. 6617-6618.
Συζήτηση κατά πόσο επηρεάζουν την διεξαγωγή της συζήτησης για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής η συµπληρωµατική αναφορά του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, µε επισυναπτόµενα έγγραφα, σχετικά
µε την υπόθεση της αποκληθείσης "λίστας Λαγκάρντ" που
διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
τόµ. Θ', σ. 6680, 6681-6682, 6684.
Πρόταση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για µεταφορά της ψηφοφορίας επί της
πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2013, για να υπάρχει
χρόνος για µελέτη των πρόσθετων στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και ψηφοφορία επί της πρότασης. (Δεν
έγινε δεκτή). τόµ. Θ', σ. 6682.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Νταβλούρου (δύο δικογραφίες), Μ. Κασσή, Α. Νάκου και Κ. Κοντογεώργου. τόµ. Ι',
σ. 7251-7253, 7256, 7268-7526.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης α-
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συλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Κασσή (πέντε δικογραφίες)
και Δ. Χριστογιάννη. τόµ. Ι', σ. 7559 - 7767.
Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα: "Τα
προβλήµατα του αγροτικού κόσµου". τόµ. ΙΑ', σ. 83258359.
Συζήτηση και ψήφιση της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής (Μέρος Β', ΦΕΚ 51 Α’ /10-04-1997), όπως ισχύει". τόµ. ΙΑ', σ. 8481-8483.
Συζήτηση στην ειδική συνεδρίαση που διεξάγεται µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. ΙΑ', σ. 8779 - 8788.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Ταµήλου (3 δικογραφίες)
και Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΒ', σ. 8862 - 9082.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Φ. Πιπιλή και κ. Δ. Κυριαζίδη.
τόµ. ΙΒ', σ. 9227-9233, 9236-9451.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Κασσή και Μ. Ταµήλου (τέσσερις δικογραφίες). τόµ. ΙΔ', σ. 10291-10292, 1040110405, 10412, 10413-10652.
Εκλογή Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής από την πρώτη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. ΙΔ', σ. 1071010717, 10721.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσεις ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Η. Παναγιώταρου, Ν. Κακλαµάνη, Π. Τατσόπουλου και Ο. Βουδούρη.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 11572 - 11583, 11586 - 11790.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Κεφαλογιάννη, Χ. Kέλλα, Σ.
Γεωργιάδη και Μ. Κασσή (2 δικογραφίες). τόµ. ΙΖ', σ.
12394-12599.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που
κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα
άρθρα 86 παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε
την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων
της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη
προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256
περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ', σ. 12763-12830.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Διακάκη, Λ. Κανέλλη, Ε.
Δούρου, Α. Μανδρέκα, Μ. Ταµήλου και Κ. Κοντογεώργου.
τόµ. ΙΗ', σ. 12946-13153.
Εκλογή Ε' Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων. τόµ.
Κ', σ. 14159-14170.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Κ. Κοντογεώργου, Γ. Λαµπρούλη, Ε. Καρανάσιου, Γ. Γερµενή και Ε. Μπούκουρα.
τόµ. Κ', σ. 14159, 14163, 14170-14385.
Συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρ-

κτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC" περί
παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και
λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη
πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης,
όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα
της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου
86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του
Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου
6 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως
ισχύει. τόµ. Κ', σ. 14433-14488.
Κλήρωση ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής, από τον
Πρόεδρο κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µεταξύ των µελών του
Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του
Συµβουλίου της Επικρατείας που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της
πρότασης για άσκησης δίωξης, για την ανάδειξη πέντε τακτικών και τριών αναπληρωµατικών µελών του Δικαστικού
Συµβουλίου, καθώς και του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα και του αναπληρωτή του, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και 2 του
Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν. 3126/2003 «Ποινική
ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει µετά την από 17 Ιουλίου 2013 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Οικονοµικών κ. Γεώργιου Παπακωνσταντίνου, για αξιόποινες πράξεις σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της τράπεζας HSBC. τόµ. ΚΑ', σ. 1489914909.
Ανακοινώνεται ότι µετά την υπ' αριθµόν 2138, από 16 Ιουλίου 2013, επιστολή του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Αθανασίου, απεστάλη προς τη Βουλή, µε το υπ’ αριθµόν 2167/167-2013 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατάλογος των µελών του
Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του
Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διοριστεί ή προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της
πρότασης για άσκηση δίωξης -31.12.2012- σύµφωνα µε τα
άρθρα 86 παρ. 4 του Συντάγµατος, 158 παρ. 1 και 2 του
Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν. 3126/2003 «Ποινική
ευθύνη των Υπουργών» όπως ισχύει. τόµ. ΚΑ', σ. 14899 14906.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του
κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που
θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και
το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις
παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης
κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ', σ. 15039-15101.
Ανακοινώνεται ότι µετά την υπ' αριθµόν 2138/16-72013 επιστολή του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊµαράκη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Αθανασίου απεστάλη προς τη Βουλή µε το υπ’ αριθµόν 2167/16-7-2013
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έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατάλογος των µελών του Αρείου
Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διοριστεί ή προαχθεί στο
βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης
για άσκηση δίωξης 31-12-2012, σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παράγραφος 4 του Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και 2
του Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. ΚΑ', σ.
15174-15181.
Κλήρωση ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής, από τον
Πρόεδρό της, µεταξύ των µελών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθµό που
κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης για άσκηση
δίωξης, για την ανάδειξη του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισµού της
Βουλής και 8 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών" όπως ισχύει, µετά την από 15 Ιουλίου 2013 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, για την άσκηση ποινικής
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, για αξιόποινες πράξεις, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC και την υπ’ αριθµόν 1/18-7-2013 απόφαση του Πενταµελούς Δικαστικού Συµβουλίου του άρθρου 86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος. τόµ. ΚΑ', σ. 15174, 15182,
15187.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν της από 17.7.2013 κληρώσεως ενώπιον του Σώµατος των µελών του Δικαστικού Συµβουλίου εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 1/18.7.2013 απόφαση του
πενταµελούς Δικαστικού Συµβουλίου του άρθρου 86 παρ. 4
του Συντάγµατος, µε την οποία εκρίθη ότι ο Αντεισαγγελέας
του Αρείου Πάγου κ. Παναγιώτης Νικολούδης πρέπει να απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων του Εισαγγελέως
στην εν λόγω υπόθεση λόγω αποκλεισµού. τόµ. ΚΑ', σ.
15182-15186.
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων Ολυµπιονικών που διακρίθηκαν στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο. τόµ. Ζ', σ.
5255-5261.
Απονοµή επαίνων και µεταλλίων της Βουλής στους Ολυµπιονίκες των τριακοστών Ολυµπιακών Αγώνων του Λονδίνου του 2012. Τα µετάλλια φέρουν παράσταση του θεού Αγώνα, όπως απεικονίζεται σε τετράδραχµο της Σκοπέλου
του 5ου αιώνα π.Χ.. Ο θεός εµφανίζεται ως νέος µε φτερά
στην πλάτη και στα πόδια, σύµβολα ταχύτητας και µε στεφάνια στα χέρια, σύµβολα νίκης. τόµ. Ζ', σ. 5260-5261.
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών που διακρίθηκαν
στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.
τόµ. Ζ', σ. 5693-5702.
Απονοµή επαίνων και µεταλλίων της Βουλής στους Παραολυµπιονίκες των 14ων Παραολυµπιακών Αγώνων του
Λονδίνου 2012. Τα µετάλλια φέρουν παράσταση του θεού
Αγώνα, όπως απεικονίζεται σε τετράδραχµο της Σκοπέλου
του 5ου αιώνα π.Χ.. Ο θεός εµφανίζεται ως νέος µε φτερά
στην πλάτη και στα πόδια, σύµβολα ταχύτητας και µε στεφάνια στα χέρια, σύµβολα νίκης. τόµ. Ζ', σ. 5700-5701.
Συζήτηση στην ειδική συνεδρίαση που διεξάγεται µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. ΙΑ', σ. 8779 - 8788.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τους διορισµούς Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων. (Επερωτώντες Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων:
κ.κ. Μ. Χρυσοβελώνη, Χ. Γιαταγάνα, Ι. Κουράκης, Β. Καπερνάρος, Κ. Γιοβανόπουλος, Ε. Μαριάς, Π. Μελάς, Γ. Αβραµίδης, Τ. Ιατρίδη και Κ. Μαρκόπουλος). (Συζήτηση).
τόµ. Α', σ. 655-675.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα. τόµ. Β', σ. 952.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εξαίρεση των σχολικών επιτροπών
από τον αυξηµένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης που επιβλήθηκε στο πετρέλαιο. τόµ. Γ', σ. 2178.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρας καταθέτει στον Πρόεδρο της Βουλής κ. ΕυάγγελοΒασίλειο Μεϊµαράκη το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 και τον τόµο που αναφέρεται στις εκθέσεις των γενικών διευθυντών φορολογίας
και φορολογικών ελέγχων, τελωνείων και ειδικό φόρων
κατανάλωσης, διοίκησης και δηµοσιονοµικών ελέγχων του
Υπουργείου Οικονοµικών καθώς και τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν.2262/1995 όπως αυτό ισχύει.
τόµ. Ε', σ. 3822.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιµα. τόµ. Θ', σ. 6708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανάγκη αντιµετώπισης των αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την εφαρµογή του µέτρου της εξίσωσης
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο
θέρµανσης και κίνησης. τόµ. Θ', σ. 6983.
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος
διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4077, ΦΕΚ:
168Α' / 31.08.2012). τόµ. Α', σ. 344, 563-602.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις συγχωνεύσεις ειρηνοδικείων και την µείωση των αποδοχών των δικαστικών. τόµ. Β', σ. 961.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση του Ειρηνοδικείου και
της ΔΟΥ Κισσάµου Χανίων. τόµ. Γ', σ. 2505.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
πιλοτικό πρόγραµµα καθιέρωσης ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, καθώς και τον σχεδιασµό για την πλήρη εφαρµογή του. τόµ. ΙΖ', σ. 12624.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά: α) µε την αντιµετώπιση της αύξησης του ποσοστού
ανεργίας στην Ελλάδα και β) µε το πιλοτικό πρόγραµµα για
το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. τόµ. ΚΔ', σ. 2066.
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ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
πιλοτικό πρόγραµµα καθιέρωσης ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, καθώς και τον σχεδιασµό για την πλήρη εφαρµογή του. τόµ. ΙΖ', σ. 12624.
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
απόφαση για µείωση των ασφαλιστικών εργοδοτικών εισφορών. τόµ. Β', σ. 1728.
ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας περί εκδόσεως". (Κατάθεση - ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4168, ΦΕΚ: 161 Α'/12.07.2013).
τόµ. ΙΣΤ', σ. 12098, τόµ. ΙΘ', σ. 13661-13663.
ΕΚΔΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη συµπεριφορά τραπεζικού ιδρύµατος
προς τον Εκδοτικό Οίκο "ΠΑΠΑΖΗΣΗ". τόµ. ΙΕ', σ. 11075.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι,
γραµµατείς των εφορευτικών επιτροπών και διερµηνείς της
τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 1892/1990 (Α'
101)" και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4086, ΦΕΚ: 195Α' / 12.10.2012). τόµ. Α',
σ. 496, τόµ. Γ', σ. 2308-2327.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επικείµενη απόφαση της Ολοµέλειας
του Συµβουλίου της Επικρατείας για την ιθαγένεια και τη
συµµετοχή αλλοδαπών στις Δηµοτικές Εκλογές. τόµ. Ζ', σ.
5722.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ
Αναφορά στην παράταση της διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών. τόµ. Ι', σ. 7531, 7533, 7535, 7539,
7540, 7541, 7542, 7543.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη µετάθεση ηµεροµηνίας διεξαγωγής
των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών. τόµ. ΙΑ', σ.
8465.
ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή τριών Αντιπροέδρων
από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική
Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την τέταρτη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από
την πέµπτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, δύο Κοσµητόρων από το κόµµα της πρώτης σε δύναµη Κοινοβου-

λευτικής Οµάδας, ενός Κοσµήτορα από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς και τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα,
ενός από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα
και ενός από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα,
της ΙΕ' Περιόδου της Α' Συνόδου. τόµ. Α', σ. 39-40.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή τριών Αντιπροέδρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική
Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την τρίτη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από
την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την πέµπτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, δύο Κοσµητόρων από το κόµµα της πρώτης σε δύναµη Κοινοβουλευτικής Οµάδας, ενός Κοσµήτορα από τη
δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς και
τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα και ενός από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, της ΙΕ' Περιόδου της Α' Συνόδου.
τόµ. Α', σ. 40.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθησαν για την ΙΕ' Περίοδο για το αξίωµα
του Α' Αντιπροέδρου ο κ. Ιωάννης Τραγάκης, του Β' Αντιπροέδρου ο κ. Αθανάσιος Νάκος, του Γ' Αντιπροέδρου ο κ.
Χρήστος Μαρκογιαννάκης, του Δ' Αντιπροέδρου ο κ. Ιωάννης Δραγασάκης, του Ε' Αντιπροέδρου ο κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος και του ΣΤ' Αντιπροέδρου η κ. Μαρία Κόλλια Τσαρούχα. τόµ. Α', σ. 40.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία ο προτεινόµενος για το αξίωµα του Ζ' Αντιπροέδρου κ. Πολύβιος Ζησιµόπουλος δεν εκλέγεται γιατί δεν
συγκέντρωσε τις απαιτούµενες ψήφους. τόµ. Α', σ. 40.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή Β’ Αντιπροέδρου της
Βουλής από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. ΙΔ', σ. 10710-10717, 10721.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή του Β’
Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΔ', σ. 10710-10718,
10721.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία ο Βουλευτής κ. Γ. Καλαντζής εκλέχθηκε ως Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής. τόµ. ΙΔ', σ. 10721.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή Ε' Αντιπροέδρου της
Βουλής των Ελλήνων. τόµ. Κ', σ. 14159-14170.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή του Ε’
Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. Κ’, σ. 14159-14170.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία ο Βουλευτής κ. Ι. Δριβελέγκας εκλέχθηκε ως Ε’
Αντιπρόεδρος της Βουλής. τόµ. Κ’, σ. 14170.
Συζήτηση επί της ένστασης παραβίασης του Κανονισµού
της Βουλής που ετέθη από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, σχετικά µε τη θέση
του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και πρόταση για αναβολή
της ψηφοφορίας για γνωµοδότηση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής και ψηφοφορία δι' ανεγέρσεως. τόµ.
Κ', σ. 14159-14163.
ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ-ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή τριών Αντιπροέδρων
από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική
Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την τέταρτη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από
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την πέµπτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, δύο Κοσµητόρων από το κόµµα της πρώτης σε δύναµη Κοινοβουλευτικής Οµάδας, ενός Κοσµήτορα από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς και τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα,
ενός από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα
και ενός από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα,
της ΙΕ' Περιόδου της Α' Συνόδου. τόµ. Α', σ. 39-40.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή τριών Αντιπροέδρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική
Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την τρίτη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από
την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την πέµπτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, δύο Κοσµητόρων από το κόµµα της πρώτης σε δύναµη Κοινοβουλευτικής Οµάδας, ενός Κοσµήτορα από τη
δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς και
τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα και ενός από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, της ΙΕ' Περιόδου της Α' Συνόδου.
τόµ. Α', σ. 40.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για το αξίωµα των Κοσµητόρων της
Βουλής της ΙΕ' Περιόδου της Α' Συνόδου οι κ.κ. Κωνσταντίνος Κουκοδήµος, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και Αθανάσιος Αθανασίου. τόµ. Α', σ. 40.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για το αξίωµα των Γραµµατέων της
Βουλής της ΙΕ' Περιόδου της Α' Συνόδου οι κ.κ. Χρίστος
Δήµας, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, Ιωάννης Κεφαλογιάννης, Μάξιµος Σενετάκης, Μαρία Μπόλαρη και Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος. τόµ. Α', σ. 40.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή ενός Κοσµήτορα από
τη Συµπολίτευση. τόµ. Α', σ. 331-335, 337.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή ενός
Κοσµήτορα από τη Συµπολίτευση τόµ. Α', σ. 331-335, 337.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκε για το αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής της ΙΕ' Περιόδου της Α' Συνόδου ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής. τόµ. Α', σ. 337.
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή του Προέδρου του
Σώµατος για την ΙΕ’ Περίοδο Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 35-37.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη του
Προέδρου του Σώµατος της ΙΕ’ Περιόδου της Βουλής. τόµ.
Α', σ. 35.
Ανακοινώνεται η εκλογή του Ευάγγελου-Βασιλείου Μεϊµαράκη για το αξίωµα του Προέδρου της Βουλής για την ΙΕ’
Περίοδο. τόµ. Α', σ. 35.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή τριών Αντιπροέδρων
από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική
Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την τέταρτη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από
την πέµπτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, δύο Κοσµητόρων από το κόµµα της πρώτης σε δύναµη Κοινοβουλευτικής Οµάδας, ενός Κοσµήτορα από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς και τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα,

ενός από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα
και ενός από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα,
της ΙΕ' Περιόδου της Α' Συνόδου. τόµ. Α', σ. 39-40.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή τριών Αντιπροέδρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική
Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την τρίτη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από
την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την πέµπτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, δύο Κοσµητόρων από το κόµµα της πρώτης σε δύναµη Κοινοβουλευτικής Οµάδας, ενός Κοσµήτορα από τη
δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς και
τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα και ενός από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, της ΙΕ' Περιόδου της Α' Συνόδου.
τόµ. Α', σ. 40.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθησαν για την ΙΕ' Περίοδο για το αξίωµα
του Α' Αντιπροέδρου ο κ. Ιωάννης Τραγάκης, του Β' Αντιπροέδρου ο κ. Αθανάσιος Νάκος, του Γ' Αντιπροέδρου ο κ.
Χρήστος Μαρκογιαννάκης, του Δ' Αντιπροέδρου ο κ. Ιωάννης Δραγασάκης, του Ε' Αντιπροέδρου ο κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος και του ΣΤ' Αντιπροέδρου η κ. Μαρία Κόλλια Τσαρούχα. τόµ. Α', σ. 40.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία ο προτεινόµενος για το αξίωµα του Ζ' Αντιπροέδρου κ. Πολύβιος Ζησιµόπουλος δεν εκλέγεται γιατί δεν
συγκέντρωσε τις απαιτούµενες ψήφους. τόµ. Α', σ. 40.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για το αξίωµα των Κοσµητόρων της
Βουλής της ΙΕ' Περιόδου της Α' Συνόδου οι κ.κ. Κωνσταντίνος Κουκοδήµος, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και Αθανάσιος Αθανασίου. τόµ. Α', σ. 40.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για το αξίωµα των Γραµµατέων της
Βουλής της ΙΕ' Περιόδου της Α' Συνόδου οι κ.κ. Χρίστος
Δήµας, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, Ιωάννης Κεφαλογιάννης, Μάξιµος Σενετάκης, Μαρία Μπόλαρη και Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος. τόµ. Α', σ. 40.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή ενός Κοσµήτορα από
τη Συµπολίτευση. τόµ. Α', σ. 331-335, 337.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή ενός
Κοσµήτορα από τη Συµπολίτευση τόµ. Α', σ. 331-335, 337.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκε για το αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής της ΙΕ' Περιόδου της Α' Συνόδου ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής. τόµ. Α', σ. 337.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή Ε' Αντιπροέδρου της
Βουλής των Ελλήνων. τόµ. Κ', σ. 14159-14170.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή του Ε’
Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. Κ’, σ. 14159-14170.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία ο Βουλευτής κ. Ι. Δριβελέγκας εκλέχθηκε ως Ε’
Αντιπρόεδρος της Βουλής. τόµ. Κ’, σ. 14170.
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή του Προέδρου του
Σώµατος για την ΙΕ’ Περίοδο Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 35-37.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη του
Προέδρου του Σώµατος της ΙΕ’ Περιόδου της Βουλής. τόµ.
Α', σ. 35.
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Ανακοινώνεται η εκλογή του Ευάγγελου-Βασιλείου Μεϊµαράκη για το αξίωµα του Προέδρου της Βουλής για την ΙΕ’
Περίοδο. τόµ. Α', σ. 35.
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί παραχώρησης εκλογικού δικαιώµατος στους Έλληνες του εξωτερικού.
τόµ. Δ', σ. 2862.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την ανάγκη ενίσχυσης της Πολιτειακής Παιδείας στη γενική και επαγγελµατική εκπαίδευση. τόµ. Ε', σ. 3406.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε το σχέδιο "Αθηνά" και τη διαδικασία αναδιάρθρωσης της
Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας. τόµ. Ζ', σ. 5404.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το σχέδιο "ΑΘΗΝΑ" για την ανώτατη εκπαίδευση.
(Επερωτώντες: Σαράντα έξι Βουλευτές του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου).
τόµ. ΙΒ', σ. 9495-9519.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε το καθεστώς της δεύτερης ανάθεσης µαθηµάτων στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. Α', σ. 766.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα προβλήµατα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
(Επερωτώντες Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων: Σ.
Ξουλίδου, Κ. Γιοβανόπουλου, Β. Καπερνάρου, Τ. Κουίκ, Ε.
Κουντουρά, Ι. Κουράκου, Ε. Μαριά, Κ. Μαρκόπουλου, Π.
Χαϊκάλη και Μ. Χρυσοβελώνη). τόµ. Ζ', σ. 5067-5086.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αναδιοργάνωση του συστήµατος αναπλήρωσης εκπαιδευτικών κενών σε πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΑ', σ. 8295.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας
στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)».( Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4142, ΦΕΚ: 83 Α’/09.04.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8752,
τόµ. ΙΓ', σ. 9526-9538, 9564-9565, 9601-9613, 96169667, 9712-9727, 9728-9733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την κατάργηση διατάξεων του ν.1566/85 που αφορούν την εύρυθµη λειτουργία
της δευτεροβάθµιας τεχνολογικής εκπαίδευσης. τόµ. ΙΖ', σ.
12208.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πραγµατοποίηση των αναγκαίων εξετάσεων όλων των µαθητών κατά την εγγραφή
τους στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
τόµ. ΙΘ', σ. 14116.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:

4186, ΦΕΚ: 193 Α'/17.09.2013). τόµ. ΚΓ', σ. 972, 11731224, 1238-1301.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση
- Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4076, ΦΕΚ: 159 Α'/10.08.2012).
τόµ. Α', σ. 289, 303-330, 335 - 382.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4186, ΦΕΚ: 193 Α'/17.09.2013). τόµ. ΚΓ', σ. 972, 11731224, 1238-1301.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σπουδαστών των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού. τόµ. Γ', σ. 2235.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση της ναυτικής
εκπαίδευσης. τόµ. Ι', σ. 7928.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4150,
ΦΕΚ: 102 Α’ /29.04.2013). τόµ. ΙΒ', σ. 9138, τόµ. ΙΔ', σ.
10799-10846, τόµ. ΙΕ', σ. 10860-10936, 10982-10996,
11005-11019, 11107.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αναδιοργάνωση του συστήµατος αναπλήρωσης εκπαιδευτικών κενών σε πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΑ', σ. 8295.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας
στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)».( Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4142, ΦΕΚ: 83 Α’ /09.04.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8752,
τόµ. ΙΓ', σ. 9526-9538, 9564-9565, 9601-9613, 96169667, 9712-9727, 9728-9733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πραγµατοποίηση των αναγκαίων εξετάσεων όλων των µαθητών κατά την εγγραφή
τους στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
τόµ. ΙΘ', σ. 14116.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την κατάργηση διατάξεων του ν.1566/85 που αφορούν την εύρυθµη λειτουργία
της δευτεροβάθµιας τεχνολογικής εκπαίδευσης. τόµ. ΙΖ', σ.
12208.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε
την κατάργηση των δωρεάν συγγραµµάτων στους φοιτητές
και την υποχρηµατοδότηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
τόµ. Β', σ. 1028.
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Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Νέο Λύκειο και
σύστηµα πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση).
τόµ. Ζ', σ. 5759.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4186, ΦΕΚ: 193 Α'/17.09.2013). τόµ. ΚΓ', σ. 972, 11731224, 1238-1301.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΠ)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις
ελλείψεις σε διδακτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό των σχολείων στις Κυκλάδες. τόµ. Θ', σ.
7004.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την εφαρµογή του Ενιαίου Μισθολογίου στους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων. τόµ. Α', σ. 266.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε διώξεις εκπαιδευτικών, γιατρών και γονέων του 2ου Λυκείου Γιαννιτσών για την εκπρόθεσµη δικαιολόγηση σχολικών απουσιών. τόµ. Α', σ. 527.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τη λήψη µέτρων για την κάλυψη των κενών σε καθηγητές
στα σχολεία της Κάσου και του Καστελλόριζου. τόµ. Ε', σ.
3875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στα µουσικά
σχολεία. τόµ. Θ', σ. 6902.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τον υπολογισµό της αναρρωτικής άδειας των αναπληρωτών καθηγητών στη διδακτική τους προϋπηρεσία. τόµ. Θ',
σ. 7151.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αναδιοργάνωση του συστήµατος αναπλήρωσης εκπαιδευτικών κενών σε πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΑ', σ. 8295.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τις υποχρεωτικές αναθέσεις υπερωριών σε εκπαιδευτικούς. τόµ. ΙΑ', σ. 8464.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) του Ηρακλείου Κρήτης. τόµ.
ΙΑ', σ. 8497.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε το σχέδιο προεδρικού διατάγµατος για την αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΑ', σ. 8647.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

σχετικά µε την τροποποίηση του νόµου 4093/12, ώστε να
µην τίθενται αυτοδικαίως σε αργία οι υπάλληλοι και οι καθηγητές όσον αφορά τα πληµµελήµατα. τόµ. ΙΓ', σ. 10029.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τις περικοπές θέσεων εκπαιδευτικών στα µικρά νησιά
του Αιγαίου. τόµ. ΙΕ', σ. 10963.
Αναφορά στην απόφαση της Κυβέρνησης για επιστράτευση των εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11529, 11536, 11538,
11540, 11553, 11565, 11571, 11835, 12022, 12024.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις απολύσεις εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΗ', σ. 13367.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε
τους σχεδιασµούς για την αύξηση του διδακτικού ωραρίου
των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Α', σ. 482.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την υπαγωγή των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο Ενιαίο
Μισθολόγιο-Βαθµολόγιο. τόµ. Γ', σ. 1842.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε
τους σχεδιασµούς για την αύξηση του διδακτικού ωραρίου
των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Α', σ. 482.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απαλλαγή των ευπαθών κοινωνικών οµάδων από το έκτακτο ειδικό τέλος πρώτης κατοικίας.
τόµ. Α', σ. 240.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη δυνατότητα ρύθµισης για καταβολή
µε µηνιαίες δόσεις του οφειλόµενου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) 2011.
τόµ. Α', σ. 241.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την πιθανή ενσωµάτωση ειδικού τέλους ακινήτων µέσω της
ΔΕΗ και την αύξηση των τιµολογίων της. τόµ. Α', σ. 248.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την είσπραξη του Έκτακτου Ειδικού
Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών µέσω
της ΔΕΗ και το 2013. τόµ. ΙΔ', σ. 10693.
ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013".
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4152, ΦΕΚ: 107 Α’
/09.05.2013). τόµ. ΙΕ', σ. 11334-11451.
ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
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Δηµοκρατίας του Ελ Σαλβαδόρ για οικονοµική συνεργασία". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4102,
ΦΕΚ: 253 Α’/20.12.2012). τόµ. ΣΤ', σ. 4749, τόµ. Ζ', σ.
5337.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πιστοποίηση
του ελαιόλαδου βάσει των βιοδραστικών ουσιών. τόµ. Γ', σ.
2418.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λειτουργία Εργαστηρίου Ελαιολάδου στο νησί της Λέσβου. τόµ. Δ', σ.
2571.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παρακράτηση 4,5 εκατοµµυρίων ευρώ από την πρόσθετη ενίσχυση των γεωργών που παράγουν ελαιοκοµικά προϊόντα. τόµ. Ζ', σ. 5247.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
στους πληγέντες από την πυρκαγιά µαστιχοπαραγωγούς και
ελαιοπαραγωγούς του Νοµού Χίου. τόµ. ΙΘ', σ. 13830.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΚΔ', σ. 1654.
ΕΛΒΕΤΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας στο Πρωτόκολλο µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας που υπεγράφη στη Βέρνη, στις 4 Νοεµβρίου
2010 και τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος και το συνηµµένο στη Σύµβαση Πρωτόκολλο".
(Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4105, ΦΕΚ:
5 Α’/09.01.2013). τόµ. ΣΤ', σ. 4715, τόµ. Ζ', σ. 5491 5497.
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4129, ΦΕΚ: 52 Α’ /28.03.2013). τόµ. Η', σ. 6470,
τόµ. ΙΑ', σ. 8126-8157.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το νέο οργανόγραµµα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και την κατάργηση τεσσάρων Περιφερειακών Κέντρων
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου. τόµ. ΙΓ', σ.
9693.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τους οικονοµικούς ελέγχους σε δευτεροβάθµιες συνεταιριστικές οργανώσεις. τόµ. Δ', σ. 2857.
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας στον τοµέα της Δηµόσιας Διοίκησης και της Διοικητικής Μεταρρύθµισης µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κεντρικής Υπηρε-

σίας της Δηµόσιας Διοίκησης της Ουκρανίας". (Κατάθεση).
τόµ. ΙΗ', σ. 13453.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Άµεσα µέτρα για την προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και και των µικροµεσαίων αγροτών". (Προτείνοντες: Η Γενική Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα
Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 728.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή βοηθήµατος στους αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούµενους κατ' εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 44
του ν. 3986/2011 (Α’152). τόµ. ΙΒ', σ. 8806.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος ανεργίας για τους ελεύθερους επαγγελµατίες µε
ασφάλιση ΟΓΑ. τόµ. ΙΕ', σ. 11100.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στην ασφάλιση των ελεύθερων επαγγελµατιών. τόµ. ΙΘ', σ. 14118.
ΕΛΛΑΔΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κατάργηση του άρθρου 324 και του Παραρτήµατος ΧΙ του
Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012) που αφορά την έγκριση του Σχεδίου Συµφωνίας Συµβιβασµού µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών της Siemens
A.G. και Siemens Α.Ε.". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνος Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 266.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απόπειρα εξώδικου συµβιβασµού µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της "SIEMENS".
(Επερωτώντες: Οι Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.κ. Α. Τσίπρας, Π. Λαφαζάνης, Δ. Παπαδηµούλης, Π. Κουρουµπλής,
Θ. Δρίτσας, Ζ. Κωνσταντοπούλου, Σ. Σακοράφα και Α. Μητρόπουλος). τόµ. Α', σ. 537.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση της Μακροπρόθεσµης Συµφωνίας µεταξύ του Διεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για
την Υποστήριξη της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας ως Περιφερειακού Εκπαιδευτικού Κέντρου στην Ευρώπη για Θέµατα Ραδιενέργειας, Μεταφορών και Ασφαλείας Καταλοίπων". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4085, ΦΕΚ: 194 Α’/12.10.2012). τόµ. Α', σ. 761, τόµ.
Γ', σ. 2243-2247.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ένταξη της Ελλάδας σε καθεστώς αυστηρής επιτήρησης από την Επιτροπή κατά της Διαφθοράς του Συµβουλίου
της Ευρώπης (GRECO). τόµ. Β', σ. 1164.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Καναδά,
σχετικά µε την κινητικότητα των νέων". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4091, ΦΕΚ: 219 Α’/08.11.2012).
τόµ. Γ', σ. 2319, τόµ. Ε', σ. 3780-3785.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς
και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4098, ΦΕΚ: 249 Α'/20.12.2012). τόµ. ΣΤ', σ.
4676. τόµ. Ζ', σ. 5119-5145.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία».( Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4134, ΦΕΚ: 62
Α’/07.03.2013). τόµ. ΣΤ', σ. 4676, τόµ. ΙΑ', σ. 8383-8387.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση
της διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4131, ΦΕΚ: 58 Α' /07.03.2013). τόµ. ΣΤ', σ. 4676, τόµ.
ΙΑ', σ. 8228, 8231-8233, 8241.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας στο Πρωτόκολλο µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας που υπεγράφη στη Βέρνη, στις 4 Νοεµβρίου
2010 και τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος και το συνηµµένο στη Σύµβαση Πρωτόκολλο".
(Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4105, ΦΕΚ:
5 Α’ /09.01.2013). τόµ. ΣΤ', σ. 4715, τόµ. Ζ', σ. 5491 5497.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Δηµοκρατίας του Ελ Σαλβαδόρ για οικονοµική συνεργασία". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4102,
ΦΕΚ: 253 Α’/20.12.2012). τόµ. ΣΤ', σ. 4749, τόµ. Ζ', σ.
5337.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για την τροποποίηση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας, σχετικά µε την ίδρυση Προξενικών Αρχών". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4108, ΦΕΚ: 8 Α’/09.01.2013). τόµ. ΣΤ',
σ. 4890, τόµ. Ζ', σ. 5570.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας αναφορικά µε διπλωµατικά
και προξενικά προνόµια και ασυλίες προσώπων µε διπλή ιθαγένεια". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4107, ΦΕΚ: 7 Α’/09.01.2103). τόµ. ΣΤ', σ. 4890, τόµ. Ζ',
σ. 5575.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας
συνεργασίας στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της

Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης". (Κατάθεση Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4100, ΦΕΚ: 251
Α'/20.12.2012). τόµ. ΣΤ', σ. 4890, τόµ. Ζ', σ. 5421-5424.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού". (Κατάθεση - ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4101, ΦΕΚ: 252 Α'/20.12.2012).
τόµ. ΣΤ', σ. 4890, τόµ. Ζ', σ. 5421-5424, 5433.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος".
(Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4106, ΦΕΚ:
6 A’/0901.2013). τόµ. Ζ', σ. 4997, 5491 - 5496, 5504.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Αλβανίας για την εδαφική ακεραιότητα του ελληνικού κράτους. τόµ. Ζ', σ. 5169.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Εθνικού Συµβουλίου Τουρισµού
και Αρχαιοτήτων των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4113, ΦΕΚ: 22
Α’ /29.01.2013). τόµ. Ζ', σ. 5239, τόµ. Θ', σ. 6827-6831.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ουκρανίας για συνεργασία
στους τοµείς των Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών".
(Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4120, ΦΕΚ:
37 Α’ /13.02.2013). τόµ. Ζ', σ. 5239, τόµ. Θ', σ. 7025.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την κοινή άσκηση της Πολεµικής
Αεροπορίας Ελλάδος και Ισραήλ µε αντικείµενο ενδεχόµενη επίθεση στο Ιράν. τόµ. Ζ', σ. 5418.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4112, ΦΕΚ: 21 Α’/29.01.2013). τόµ. Ζ',
σ. 5724, τόµ. Θ', σ. 6828-6831, 6847.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τη συνεργασία στον Τοµέα του Τουρισµού". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4114, ΦΕΚ: 23 Α’ /29.01.2013).
τόµ. Ζ', σ. 5724, τόµ. Θ', σ. 6827-6831, 6838.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Γενικής
Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία
σε θέµατα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας αγροτικών
προϊόντων και τροφίµων". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4119, ΦΕΚ: 32 Α’ /13.02.2013). τόµ. Η', σ.
6093, τόµ. Θ', σ. 7014-7015.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για τη δηµιουργία Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας µεταξύ της µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δη-
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µοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών
Εµιράτων". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4130, ΦΕΚ: 57 Α’ /07.03.2013). τόµ. Η', σ. 6093, τόµ. ΙΑ',
σ. 8228, 8233-8235.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον
Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4121, ΦΕΚ: 38 Α’ /13.02.2013). τόµ. Η', σ. 6093, τόµ. Θ',
σ. 7037-7042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την οριοθέτηση της ΑΟΖ µεταξύ Ελλάδας
και Αλβανίας και τις δηλώσεις Αλβανών πολιτικών περί
"Τσαµουριάς". τόµ. Θ', σ. 6728.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για Συνεργασία στον
τοµέα της Ενέργειας". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4136, ΦΕΚ: 70 Α'/19.03.2013). τόµ. Θ', σ.
6904, τόµ. ΙΑ', σ. 8658-8661.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της
Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4126, ΦΕΚ: 49 Α'/28.2.2013).
τόµ. Θ', σ. 6904, τόµ. Ι', σ. 7852-7875, 7939-7949.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου πολιτογράφησης Ελλήνων πολιτών ως Βουλγάρων για οικονοµικούς λόγους. τόµ. Θ', σ. 7057.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ, Οικονοµικής και Τεχνικής Συνεργασίας».( Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4133, ΦΕΚ: 61 Α’ /07.03.2013). τόµ. Θ', σ.
7158, τόµ. ΙΑ', σ. 8370-8371.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη διµερή συµφωνία µεταξύ Ελλάδας και Ιράκ για διακανονισµό των οφειλών του Ιράκ στο
ελληνικό δηµόσιο. τόµ. Ι', σ. 7791.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ουκρανίας". (Κατάθεση Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4140, ΦΕΚ: 78 Α’
/01.04.2013). τόµ. Ι', σ. 7960, τόµ. ΙΒ', σ. 8851 - 8856.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ρουµανίας στο Γεωργικό Τοµέα". (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ', σ.
8040.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της

Ουκρανίας". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4143, ΦΕΚ: 85Α’ / 15.04.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8478, τόµ. ΙΓ',
σ. 9908-9909.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε τον
Αγωγό Φυσικού Αερίου The Trans Adriatic Pipeline Project
µετά του Παραρτήµατος αυτής". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4145, ΦΕΚ: 89 A'/18.04.2013). τόµ.
ΙΒ', σ. 9495, τόµ. ΙΔ', σ. 10210-10214.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς των ναυτιλιακών µεταφορών και των ναυτιλιακών τεχνολογιών". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4149, ΦΕΚ: 101 Α'/29.04.2013). τόµ. ΙΓ', σ. 9757, τόµ.
ΙΕ', σ. 10848-10850.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την απάντηση της Ελλάδας στη ρηµατική
διακοίνωση της Τουρκίας προς τον ΟΗΕ. τόµ. ΙΓ', σ. 9777.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Σερβίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4166, ΦΕΚ:
158Α'/ 09.07.2013). τόµ. ΙΔ', σ. 10812, τόµ. ΙΘ', σ. 13689
- 13691.
Αναφορά στην από τριετίας είσοδο της Ελλάδας στο
ΔΝΤ. τόµ. ΙΕ', σ. 11145, 11149, 11166, 11171, 11173,
11174.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Ινδονησίας". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4157, ΦΕΚ: 125 Α'/04.06.2013). τόµ. ΙΕ', σ. 11149,
τόµ. ΙΖ', σ. 12236.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις οφειλές της Γερµανίας προς την Ελλάδα. (Επερωτώντες: Εξήντα (60) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου). τόµ. ΙΕ', σ. 1118211203.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μνηµόνιο Κατανόησης στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4156, ΦΕΚ:
122 A'/31.05.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΙΖ', σ.
12275-12295.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για την
Αµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών".
(Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4197, ΦΕΚ:
213 Α'/10.10.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΔ', σ.
1968-1969.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
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Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Κράτους του Κατάρ". (Κατάθεση Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4189, ΦΕΚ: 203
Α'/26.09.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΓ', σ. 13701376, 1625.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ρουµανίας περί Συνεργασίας στο Στρατιωτικό Τοµέα".
(Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4200, ΦΕΚ:
217 Α'/11.10.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΔ', σ.
2275.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας
σχετικά µε Διασυνοριακές Επιχειρήσεις για Εναέρια Αστυνόµευση". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4185, ΦΕΚ: 192 Α'/17.09.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ.
ΚΓ', σ. 1137-1139.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για Συνεργασία στο Στρατιωτικό
Τοµέα". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4201, ΦΕΚ: 218 Α'/11.10.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ.
ΚΔ', σ. 2256-2257.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε το
Υπουργικό Συµβούλιο της Ουκρανίας για την Αµοιβαία
Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών περί Άµυνας".
(Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4190, ΦΕΚ:
204 A'/26.09.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΓ', σ.
1370-1376, 1586.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων µε εξουσιοδότηση της Κυβερνήσεως της
Σουηδίας σχετικά µε την καθιέρωση διµερών συσκέψεων".
(Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4188, ΦΕΚ:
202 Α'/26.09.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΓ', σ.
1370-1376, 1615.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Κύριου
Μνηµονίου Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας (στο εξής αναφερόµενο
ως: "ΥΠΕΘΑ") και του Υπουργείου Άµυνας του Κράτους
του Ισραήλ (στο εξής αναφερόµενο ως: "ΥΑΚΙ") για τις Αµυντικές, Στρατιωτικές, Στρατηγικές και Τεχνολογικές Σχέσεις και Συνεργασία µεταξύ του ΥΠΕΘΑ και του ΥΑΚΙ".
(Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4196, ΦΕΚ:
212 Α'/10.10.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΔ', σ.
1954-1957.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας, σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας που αφορά στη συνεργασία εντός

του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜAMSCC)". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4192, ΦΕΚ: 206 Α'/26.09.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ.
ΚΓ', σ. 1367-1376, 1536.
Αναφορά στην αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας
της Ελλάδας από τον οίκο αξιολόγησης Fitch. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11540, 11545, 11553, 11569.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση των οφειλών του
προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ του Υπουργικού
Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4160, ΦΕΚ: 142
Α'/12.06.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 12098, τόµ. ΙΖ', σ. 1268812712.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας περί εκδόσεως". (Κατάθεση - ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4168, ΦΕΚ: 161 Α'/12.07.2013).
τόµ. ΙΣΤ', σ. 12098, τόµ. ΙΘ', σ. 13661-13663.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίµων
της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας στην ανάπτυξη της ποιότητας και ασφάλειας στην παραγωγή και διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων". (Κατάθεση - Συζήτηση
- Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4165, ΦΕΚ: 157Α' / 09.07.2013).
τόµ. ΙΖ', σ. 12215, τόµ. ΙΘ', σ. 13700 - 13701.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της
Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου
Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας
και της Βόρειας Ιρλανδίας αναφορικά µε την Ίδρυση, Διοίκηση και Λειτουργία του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας
Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας (JCBRN Defence COE Operation MOU)". (Κατάθεση Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4193, ΦΕΚ: 207
A'/26.09.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12780, τόµ. ΚΓ', σ. 13661375, 1430.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ζάµπια και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4181, ΦΕΚ: 183 A'/
05.09.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12780, τόµ. ΚΒ', σ. 767-770.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της
Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου
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Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
της Βόρειας Ιρλανδίας και του Στρατηγείου της Ανώτατης
Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού, σχετικά µε τη
Λειτουργική Σχέση που αφορά το Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής
Άµυνας (JCBRN Defence COE Functional Relationship
MOU)". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4191, ΦΕΚ: 205 A'/26.09.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12780, τόµ.
ΚΓ', σ. 1366-1376.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη Συνεργασία στον Τοµέα
της Στρατιωτικής Γεωγραφίας". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4202, ΦΕΚ: 220 A'/14.10.2013). τόµ.
ΙΗ', σ. 12956, τόµ. ΚΔ', σ. 2208-2210.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τοµέα της
γεωργίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4171, ΦΕΚ: 166 Α'/23.07.2013). τόµ.
ΙΗ', σ. 13453, τόµ. Κ', σ. 14141-14149.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση Συµφωνίας ανταλλαγών και
συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας". (Κατάθεση - ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4187, ΦΕΚ: 201 Α'/26.09.2013).
τόµ. ΙΗ', σ. 13453, τόµ. ΚΓ', σ. 1355-1357.
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας στον τοµέα της Δηµόσιας Διοίκησης και της Διοικητικής Μεταρρύθµισης µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Δηµόσιας Διοίκησης της Ουκρανίας". (Κατάθεση).
τόµ. ΙΗ', σ. 13453.
Αναφορά στην πληρωµή οµολόγων από το Ελληνικό
Κράτος. τόµ. ΙΘ', σ. 13573, 13574, 13575, 13578.
Αναφορά στην επίσκεψη του Υπουργού Οικονοµικών της
Γερµανίας κ. Σόιµπλε, στο κατοχικό δάνειο και στο θέµα
των γερµανικών αποζηµιώσεων. τόµ. ΚΑ', σ. 14890,
14936, 14984, 14997, 15052, 15065, 15069, 15070,
15071, 15075, 15079, 15092, 15096, 15120, 15191,
15201, 15204, 15205, 15212, 15244.
Αναφορά στην Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ. ΚΓ',
σ. 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1137.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε τις κατευθυντήριες
γραµµές για την ανταλλαγή µελών των αντιστοίχων διπλωµατικών υπηρεσιών τους". (Κατάθεση). τόµ. ΚΔ', σ. 2001.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την Αµυντική Βιοµηχανία της χώρας
µας. τόµ. ΙΘ', σ. 13825.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα.
τόµ. Κ', σ. 14418.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις θυγατρικές εταιρείες των ελληνικών αµυντικών συστηµάτων "ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ" και "ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ".
τόµ. Κ', σ. 14420.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174), της από 7
Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε
ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και
την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6)" (Α'
175) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4092, ΦΕΚ: 220 Α’/08.11.2012). τόµ. Γ', σ.
2427, τόµ. Ε', σ. 3225-3263, 3344-3394, 3265 – 3323,
3728-3777, 3822-3842,
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174), της από 7
Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε
ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και
την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6)" (Α'
175) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4092, ΦΕΚ: 220 Α’/08.11.2012). τόµ. Γ', σ.
2427, τόµ. Ε', σ. 3225-3263, 3344-3394, 3265 – 3323,
3728-3777, 3822-3842.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (ΕΛ.Γ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
εισφορών των αγροτών υπέρ ΕΛΓΑ. τόµ. Ε', σ. 3402.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη άµεσων εκτιµήσεων από τον ΕΛΓΑ στις αγροτικές καλλιέργειες
που επλήγησαν από ισχυρές χαλαζοπτώσεις στη Μακεδονία. τόµ. ΙΗ', σ. 13373.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την Αµυντική Βιοµηχανία της χώρας
µας. τόµ. ΙΘ', σ. 13825.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις
Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενι-
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κό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή" και λοιπές διατάξεις".
(Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4080, ΦΕΚ:
181 Α’ /20.9.2012). τόµ. Α', σ. 496, τόµ. Β', σ. 967981,992-1011.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και άλλες
διατάξεις".( Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4138, ΦΕΚ: 72 Α' / 19.03.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8353, 86748687, 8705-8707, 8712-8758, τόµ. ΙΒ', σ. 8842-8843.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ανάγκη ενίσχυσης της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Κορινθίας.
τόµ. ΙΖ', σ. 12173.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΠΛΩΝ (Ε.Β.Ο.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την Αµυντική Βιοµηχανία της χώρας
µας. τόµ. ΙΘ', σ. 13825.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΛ.Β.Ο.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της
Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων(ΕΛΒΟ). τόµ. Α', σ. 824.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4148, ΦΕΚ: 99 Α’
/26.04.2013). τόµ. ΙΒ', σ. 9164, τόµ. ΙΔ', σ. 10700-10709,
10718-10747, 10797.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ε.Ρ.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη διάθεση στην ανώνυµη εταιρεία (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) µέρος του
ανταποδοτικού τέλους που προορίζεται για την ΕΡΤ Α.Ε.
τόµ. Β', σ. 1161.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αναβάθµιση και την αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναµικού της
ΕΡΤ Α.Ε. τόµ. Ε', σ. 3331.
Αναφορά στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου που
αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ', σ. 12942-12945, 12947, 12948,
12949, 12950, 12952, 12953, 12954, 13160, 13216,
13184, 13186, 13189, 13191, 13192, 13195, 13196,
13197, 13198, 13199, 13200, 13205, 13207, 13209,
13210, 13211, 13213, 13214, 13217, 13218, 13234,
13235, 13236, 13237, 13239, 13240, 13254, 13259,
13260, 13261, 13262, 13264, 13266, 13268, 13303,
13304, 13306, 13310, 13311, 13312, 13313, 13316, τόµ.
ΙΘ’, 13825, τόµ. ΚΒ’, 479, 482.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Κατάργηση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν.3429/2005"".
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ', σ. 12955.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Περί
µη κύρωσης της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν.3429/2005
(Α',39, από 11.6.2013) και λοιπές διατάξεις". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς και οι Βουλευτές του κόµµατός του

και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και είκοσι έξι Βουλευτές
του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ', σ. 12955.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Κατάργηση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 139
Α’)". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων και οι Βουλευτές του
κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ', σ. 13153.
Αναφορά στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου που
αφορά στην ΕΡΤ και στην απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας. τόµ. ΙΗ', σ. 13329, 13331, 13343, 13344,
13345, 13346, 13347, 13349, 13350, 13351, 13353,
13354, 13383, 13403, 13404, 13405, 13406, 13408,
13411, 13414, 13420, τόµ. ΙΘ', σ. 13561, 13571, 13573,
13588, 13589.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και 71 Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παρ. 2
του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της Βουλής, που
θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και
το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις
παντός υπευθύνου, που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης
κατάργησης της ΕΡΤ ΑΕ. και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην Επικράτεια. τόµ. ΙΘ', σ. 13802-13824.
Σχέδιο νόµου Υπ. Επικρατείας: "Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4173, ΦΕΚ: 169 A'/26.07.2013). τόµ.
ΙΘ', σ. 13832, τόµ. ΚΑ', σ. 15115-15126, 15187-15270.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του
κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που
θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και
το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις
παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης
κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ', σ. 15039-15101.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
Αναφορά στον επικεφαλής της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑ.Τ.) κ. Α. Γεωργίου και την ποινική δίωξη
που ασκήθηκε εις βάρος του. τόµ. Θ', σ. 6790, 6870, 6871,
6872, 6873, τόµ. ΙΓ', σ. 9879, 9880, τόµ. ΙΕ', σ. 11143.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την "Ελληνική Χαλυβουργία". τόµ. Α', σ. 261.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Ε.Α.Π.)
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη
χορήγηση πλήρους αυτοδυναµίας στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήµιο στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του ακαδηµαϊκού χάρτη της χώρας. τόµ. ΙΔ', σ. 10779.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε το "Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο". τόµ. Κ', σ. 14393.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (Τ.Χ.Σ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των
Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος
(ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ,
µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των
Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες διατάξεις". (Κατάθεση Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4111, ΦΕΚ: 18
Α’/25.01.2013). τόµ. Η', σ. 6252, σ. 6327-6431.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη συγχώνευση
του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας στον Ελληνικό
Γεωργικό Οργανισµό "Δήµητρα". τόµ. ΙΕ', σ. 11063.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τουρισµό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4179, ΦΕΚ: 175 A'/08.08.2013). τόµ. ΙΘ',
σ. 13722, τόµ. ΚΒ', σ. 412-456, 457-505, τόµ. ΚΒ', σ.
616.
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΗΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την προστασία της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Συρίας. τόµ. Α', σ. 459.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αύξηση της ανεργίας και του ποσοστού µετανάστευσης των
Ελλήνων προς το εξωτερικό. τόµ. ΙΘ', σ. 14105.
ΕΜΒΟΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ενσωµάτωση στο πρόγραµµα εµβολιασµών
µιας προληπτικής αγωγής για πρόωρα νεογνά. τόµ. ΙΘ', σ.
13604.
ΕΜΠΑΡΓΚΟ
Συζήτηση δύο συναφών επίκαιρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εξωτερικών: α) σχετικά µε την απόφαση για άρση
του εµπάργκο όπλων προς τους αντικαθεστωτικούς στη Συρία και β) σχετικά µε τη στάση της ελληνικής Κυβέρνησης
στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να άρει το εµπάργκο όπλων στον εµφύλιο της Συρίας. τόµ. ΙΖ', σ. 12854.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πρόληψη και καταπολέµηση της ε-

µπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4198, ΦΕΚ: 215 Α'/11.10.2013). τόµ. ΚΓ', σ. 815,
τόµ. ΚΔ', σ. 1865-1904, 2001.
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013".
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4152, ΦΕΚ: 107
Α’/09.05.2013). τόµ. ΙΕ', σ. 11334-11451.
ΕΜΠΟΡΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών
της, αφενός και της Δηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, για την τροποποίηση της Συµφωνίας Εµπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4104, ΦΕΚ: 2 Α’/04.01.2013). τόµ. ΣΤ', σ.
4749, τόµ. Ζ', σ. 5344-5345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα κυκλώµατα εµπορίας και εξαγωγής
χρυσού στο εξωτερικό. τόµ. Θ', σ. 6901.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4177, ΦΕΚ: 173
A'/08.08.2013). τόµ. Κ', σ. 14429, τόµ. ΚΒ', σ. 54-96, 233278.
ΕΝΑΕΡΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας
σχετικά µε Διασυνοριακές Επιχειρήσεις για Εναέρια Αστυνόµευση". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4185, ΦΕΚ: 192 Α'/17.09.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ.
ΚΓ', σ. 1137-1139.
ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Κήρυξη της έναρξης (από τον προσωρινό Πρόεδρο κ. Ιωάννη Τραγάκη) της πρώτης πανηγυρικής συνεδρίασης της
Βουλής της Α’Συνόδου της ΙΕ’Περιόδου Προεδρευοµένης
Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 1.
Ανακοινώνεται το υπ’αριθµόν 72/2012 Προεδρικό Διάταγµα: "Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής". τόµ. Α', σ. 1-3.
Τέλεση του καθιερωµένου Αγιασµού για την έναρξη των
εργασιών της Βουλής της Α’ Συνόδου της ΙΕ’ Περιόδου
Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α',
σ. 12.
Ανακοινώνεται η λήξη των εργασιών της Α’ Συνόδου της
ΙΕ’ Περιόδου Προεδρευόµενης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας η οποία θα κηρυχθεί µε το σχετικό Προεδρικό Διάταγµα, το οποίο θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και θα θυροκολληθεί. τόµ. ΚΑ', σ. 15275.
ΕΝΔΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4150,
ΦΕΚ: 102 Α’ /29.04.2013). τόµ. ΙΒ', σ. 9138, τόµ. ΙΔ', σ.
10799-10846, τόµ. ΙΕ', σ. 10860-10936, 10982-10996,
11005-11019, 11107.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εκχώρηση δηµοσίων αγαθών. τόµ. Ε', σ. 3873.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εκµετάλλευση του εθνικού µας πλούτου. τόµ. Ζ', σ.
5472.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων-Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4122, ΦΕΚ: 42
Α’/19.02.2013). τόµ. Ζ', σ. 5568, τόµ. Θ', σ. 7076-7128,
7180.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για Συνεργασία στον
τοµέα της Ενέργειας". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4136, ΦΕΚ: 70 Α'/19.03.2013). τόµ. Θ', σ.
6904, τόµ. ΙΑ', σ. 8658-8661.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την προστασία των επενδυτών κατά
των τροποιητικών αποφάσεων υπαγωγής των ενεργειακών
επενδύσεων στον Αναπτυξιακό Νόµο. τόµ. ΙΑ', σ. 8278.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. (Επερωτώντες: η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος κ. Αλέκας Παπαρήγα και έντεκα (11)
Βουλευτές του κόµµατός της). τόµ. ΙΒ', σ. 9131.
ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών από τη λειτουργία των ανταλλακτηρίων χρυσού και των
ενεχυροδανειστηρίων. τόµ. Α', σ. 413.
ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την εφαρµογή του Ενιαίου Μισθολογίου στους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων. τόµ. Α', σ. 266, τόµ. Γ', σ.
1842.
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Αναφορά στη διάταξη σχετικά µε την ένταξη του Ταµείου
των Δηµοσιογράφων στο ΕΟΠΥΥ. τόµ. Ε', σ. 3734, 3735,
3736, 3742, 3744, 3754, 3761, 3764, 3768, 3774.
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Για την
κατάργηση και τροποποίηση διατάξεων άρθρων του ν.
3284/2004 "Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας" και του ν. 3838/2010 "Σύγχρονες διατάξεις για
την ελληνική ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις" και για την υποχρέωση κτήσης ελληνικού γένους υ-

ποψηφίων παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάµεων
και των Σωµάτων Ασφαλείας". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και οι Βουλευτές του
Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 240.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις
Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή" και λοιπές διατάξεις".
(Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4080, ΦΕΚ:
181 Α’/20.9.2012). τόµ. Α', σ. 496, τόµ. Β', σ. 967981,992-1011.
Αναφορά στην ηµέρα εορτασµού των "Εισοδίων της Θεοτόκου" και των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. ΣΤ', σ. 4787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις δηλώσεις του Αρχηγού ΓΕΝ για
τη µείωση της επιχειρησιακής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάµεων λόγω των πολιτικών του µνηµονίου. τόµ. Ζ', σ.
5043.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την έλλειψη καυσίµων στις Ένοπλες Δυνάµεις. τόµ. Θ', σ. 6956.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη χορήγηση αδειών σε στελέχη
των Ενόπλων Δυνάµεων, προκειµένου να συµµετέχουν σε
προγράµµατα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. τόµ. ΙΓ', σ.
9836.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την περικοπή των συντάξεων που απονέµονται
στις οικογένειες των πεσόντων των τριών όπλων των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. ΙΕ', σ. 11102.
ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (Ε.Α.Σ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις οφειλές της
Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Βέροιας σε εργαζόµενους που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας. τόµ. Γ', σ.
2232.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση των οφειλών του
προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ του Υπουργικού
Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4160, ΦΕΚ: 142
Α'/12.06.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 12098, τόµ. ΙΖ', σ. 1268812712.
ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση) (Αρ.
νόµου: 4139, ΦΕΚ: 74 Α'/ 20.03.2013). τόµ. Θ’, σ. 6949,
τόµ. ΙΑ', σ. 8501-8519, 8531, 8544-8564, 8566-8640,
τόµ. ΙΒ', σ. 8819.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτι-
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κού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 και επί του Κανονισµού της Βουλής «για τη διερεύνηση των συνθηκών που
οδήγησαν στην προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της
Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης
και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και κάθε ενεχόµενου προσώπου».
τόµ. Α', σ. 731-743.
Αναφορά στην πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το µνηµόνιο. τόµ. Γ', σ. 2351, 2352, 2353.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που
κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές
του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε
αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν
στην προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο
καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ', σ. 4957-5023.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και 71 Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παρ. 2
του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της Βουλής, που
θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και
το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις
παντός υπευθύνου, που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης
κατάργησης της ΕΡΤ ΑΕ. και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην Επικράτεια. τόµ. ΙΘ', σ. 13802-13824.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του
κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που
θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και
το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις
παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης
κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ', σ. 15039-15101.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα εξοπλιστικά προγράµµατα υποβρυχίων "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ" και "ΠΟΣΕΙΔΩΝ". τόµ. ΣΤ', σ.
4855.
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη λειτουργία της Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής. τόµ. ΙΘ', σ. 13739.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις επαφές του Πρω-

θυπουργού µε ξένους ηγέτες και τη συνέχιση της εφαρµογής της πολιτικής του Μνηµονίου. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Α', σ. 643.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη λήψη µέτρων κάλυψης των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών της υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης των καταστηµάτων κράτησης. τόµ. Γ', σ. 2228.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013".
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4152, ΦΕΚ: 107 Α’
/09.05.2013). τόµ. ΙΕ', σ. 11334-11451.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε
την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4097, ΦΕΚ: 235
Α’/03.12.2012). τόµ. Ε', σ. 3400, τόµ. ΣΤ', σ. 4788-4825.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4186, ΦΕΚ: 193 Α'/17.09.2013). τόµ. ΚΓ', σ. 972, 11731224, 1238-1301.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την ενδεχόµενη συγχώνευση του ΕΠΑΛ Γυθείου µε το ΕΠΑΛ της Σπάρτης. τόµ. ΣΤ', σ. 4855.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4186, ΦΕΚ: 193 Α'/17.09.2013). τόµ. ΚΓ', σ. 972, 11731224, 1238-1301.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4186, ΦΕΚ: 193 Α'/17.09.2013). τόµ. ΚΓ', σ. 972, 11731224, 1238-1301.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μακεδονίας και Θράκης: "Επείγουσες
ρυθµίσεις επενδυτικών σχεδίων ν.3908/2011 και π.δ.
33/2011". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4083, ΦΕΚ: 189Α' / 05.10.2012). τόµ. Α', σ. 696, τόµ. Γ',
σ. 1788 - 1812.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τις Στρατηγικές Επενδύσεις "fast track"
για βιοµηχανικές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) στην
Κρήτη. τόµ. Γ', σ. 1834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη διαδικασία αξιολόγησης και ελέγ-
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χου των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011. τόµ. Γ', σ.
2226.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη διαδικασία αξιολόγησης των ιδιωτικών επενδύσεων και τη λειτουργία της αρµόδιας υπηρεσίας. τόµ. Γ', σ. 2227.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες
διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ.
Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των
Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ,
2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ)
1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4099, ΦΕΚ: 250 Α’/20.12.2012). τόµ. Ζ', σ. 4910,
5519-5550, 5580-5626.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4146, ΦΕΚ: 90 A'/18.04.2013).
τόµ. ΙΑ', σ. 8259, τόµ. ΙΓ', σ. 9954 - 10013, 10037-10104,
τόµ. ΙΔ', σ. 10207-10210, 10292-10294.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την προστασία των επενδυτών κατά
των τροποιητικών αποφάσεων υπαγωγής των ενεργειακών
επενδύσεων στον Αναπτυξιακό Νόµο. τόµ. ΙΑ', σ. 8278.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4141, ΦΕΚ: 81
Α'/05.04.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8463, τόµ. ΙΒ', σ. 9162-9208,
9210-9226, 9452-9473, τόµ. ΙΓ', σ. 9538-9563, 95659570.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διατάξεις για την επιτάχυνση εκδίκασης ένδικων µέσων στο Συµβούλιο της Επικρατείας για την υλοποίηση των επενδύσεων". (Προτείνων:
Ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μ. Κεφαλογιάννης).
(Κατάθεση). τόµ. Κ', σ. 14442.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μακεδονίας και Θράκης: "Επείγουσες
ρυθµίσεις επενδυτικών σχεδίων ν.3908/2011 και π.δ.
33/2011". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4083, ΦΕΚ: 189Α' / 05.10.2012). τόµ. Α', σ. 696, τόµ. Γ',
σ. 1788 - 1812.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων του αγροτικού κόσµου. (Επερωτώντες: Είκοσι πέντε (25) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου). τόµ. Ε', σ. 3918-3941.
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των υ-

δατικών πόρων. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.κ. Χ. Γιαταγάνα, Ρ. Μακρή, Κ. Γιοβανόπουλος, Π. Χαϊκάλης, Μ. Χρυσοβελώνη, Μ. Ουζουνίδης, Τ.
Ιατρίδη, Γ. Νταβρής, Ε. Κουντουρά και Κ. Μαρκόπουλος).
τόµ. ΙΓ', σ. 9789-9808.
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τους διορισµούς Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων. (Επερωτώντες Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων:
κ.κ. Μ. Χρυσοβελώνη, Χ. Γιαταγάνα, Ι. Κουράκης, Β. Καπερνάρος, Κ. Γιοβανόπουλος, Ε. Μαριάς, Π. Μελάς, Γ. Αβραµίδης, Τ. Ιατρίδη και Κ. Μαρκόπουλος). (Συζήτηση).
τόµ. Α', σ. 655-675.
Υπουργείο Εξωτερικών
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ανακήρυξη της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης. (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος
του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και Βουλευτές του Κόµµατός του). τόµ. Γ', σ. 24332449.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις οφειλές της Γερµανίας προς την Ελλάδα. (Επερωτώντες: Εξήντα (60) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου). τόµ. ΙΕ', σ. 1118211203.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόµατα. (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου). τόµ. Α', σ. 773-795.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
τις εργασιακές σχέσεις, τους µισθούς και τις συντάξεις. (Επερωτώντες: Τριάντα (30) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου).
τόµ. Γ', σ. 2191-2213.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
τα Προγράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας. (Επερωτώντες:
Δεκαοκτώ (18) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου). τόµ. Η', σ. 5783-5844.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα έκτακτα
µέτρα υποστήριξης των ανέργων. (Επερωτώντες: Δεκατρείς
(13) Βουλευτές της Δηµοκρατικής Αριστεράς.) τόµ. ΙΑ', σ.
8303.
Υπουργείο Εσωτερικών
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την περικοπή της επιχορήγησης των ΟΤΑ. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.κ. Χ. Γιαταγάνα, Κ. Μαρκόπουλος, Ι. Κουράκος, Μ.
Χρυσοβελώνη, Κ. Γιοβανόπουλος, Ρ. Μακρή, Β. Καπερνάρος, Γ. Νταβρής, Π. Χαϊκάλης και Μ. Ουζουνίδης). τόµ. Γ',
σ. 2531 - 2557.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το ΑΜΚΑ και την "κάρτα του πολίτη".

103
(Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και δεκαεπτά (17) Βουλευτές του Κόµµατός του).
τόµ. Ζ', σ. 4916-4933.
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την φορολογική επιβάρυνση
στα νησιά του Αιγαίου. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.κ. Π. Κουρουµπλής, Δ. Γάκης, Θ. Δρίτσας,
Ι. Ζερδελής, Α. Καλογερή, Α. Μητρόπουλος, Γ. Σταθάκης,
Ν. Συρµαλένιος, Ε. Τσακαλώτος και Δ. Τσουκαλάς). τόµ. Ι',
σ. 8018-8034.
Υπουργείο Οικονοµικών
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απόπειρα εξώδικου συµβιβασµού µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της "SIEMENS".
(Επερωτώντες: Οι Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.κ. Α. Τσίπρας, Π. Λαφαζάνης, Δ. Παπαδηµούλης, Π. Κουρουµπλής,
Θ. Δρίτσας, Ζ. Κωνσταντοπούλου, Σ. Σακοράφα και Α. Μητρόπουλος). τόµ. Α', σ. 537.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό των φοροελεγκτικών µηχανισµών και την πάταξη της φοροδιαφυγής. (Επερωτώντες: Δεκαέξι (16) Βουλευτές της Δηµοκρατικής Αριστεράς). τόµ. ΣΤ', σ. 4761-4778.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διάλυση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. (Επερωτών: ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος
και οι Βουλευτές του Κόµµατός του κ.κ. Ε. Μαριάς, Μ. Χρυσοβελώνη, Χ. Γιαταγάνα, Π. Μελάς, Τ. Κουίκ, Β. Καπερνάρος, Κ. Γιοβανόπουλος και Σ. Ξουλίδου). τόµ. ΙΓ', σ.
10153-10175.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον έλεγχο και τη φορολόγηση των
υπεράκτιων (offshore) εταιρειών. (Επερωτώντες: Δεκαεπτά
Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου). τόµ. ΙΗ', σ. 13457 - 13475.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη δυσαρµονία των στοιχείων του
κρατικού προϋπολογισµού 2013 µεταξύ της Τράπεζας της
Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονοµικών. (Επερωτώντες:
Οι Aνεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Ν. Σταυρογιάννης, Π. Μουτσινάς, Ι. Κουράκος, Μ. Μπόλαρης, Γ. Κασσαπίδης, Ν. Νικολόπουλος, Θ. Παραστατίδης και Ο. Βουδούρης). τόµ.
ΚΔ', σ. 2129-2145.
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα προβλήµατα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
(Επερωτώντες Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων: Σ.
Ξουλίδου, Κ. Γιοβανόπουλου, Β. Καπερνάρου, Τ. Κουίκ, Ε.
Κουντουρά, Ι. Κουράκου, Ε. Μαριά, Κ. Μαρκόπουλου, Π.
Χαϊκάλη και Μ. Χρυσοβελώνη). τόµ. Ζ', σ. 5067-5086.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το σχέδιο "ΑΘΗΝΑ" για την ανώτατη εκπαίδευση.
(Επερωτώντες: Σαράντα έξι Βουλευτές του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου).
τόµ. ΙΒ', σ. 9495-9519.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά
µε τη εξόρυξη χρυσού στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, Κιλκίς
και Θράκης. (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και
38 Βουλευτές του Κόµµατος του). (Συζήτηση). τόµ. Ζ', σ.
5187-5223.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. (Επερωτώντες: η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος κ. Αλέκας Παπαρήγα και έντεκα (11)
Βουλευτές του κόµµατός της). τόµ. ΙΒ', σ. 9131.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά
µε την ιδιωτικοποίηση των υδατικών πόρων. (Επερωτώντες:
Οι Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.κ. Χ. Γιαταγάνα,
Ρ. Μακρή, Κ. Γιοβανόπουλος, Π. Χαϊκάλης, Μ. Χρυσοβελώνη, Μ. Ουζουνίδης, Τ. Ιατρίδη, Γ. Νταβρής, Ε. Κουντουρά και Κ. Μαρκόπουλος). τόµ. ΙΓ', σ. 9789-9808.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά
µε τη διαχείριση των απορριµµάτων. (Επερωτώντες: Τριάντα εφτά (37)Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς / Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου). τόµ. ΙΣΤ', σ.
12041 - 12066.
Υπουργείο Υγείας
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την κατάσταση που διαµορφώνεται στις ιατροφαρµακευτικές και προνοιακές παροχές στο λαό. (Επερωτώντες: Η
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και έντεκα
(11) Βουλευτές του κόµµατός της). τόµ. Β', σ. 1743-1762.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε το δηµόσιο σύστηµα περίθαλψης. (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός
του). τόµ. Δ', σ. 2896-2919.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την κατάρρευση του ΕΟΠΥΥ και τα αδιέξοδα της ακολουθούµενης πολιτικής στην πρωτοβάθµια περίθαλψη. (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και πενήντα οκτώ
(58) Βουλευτές του κόµµατός του). τόµ. Ζ', σ. 5734-5762.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα προβλήµατα, τις καθυστερήσεις και τις αµφιταλαντεύσεις στη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ. (Επερωτώντες:
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και
οι Βουλευτές του κόµµατός του). τόµ. ΙΗ', σ. 13248-13270.
ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Αναφορά στην επέτειο του Πολυτεχνείου. τόµ. ΣΤ', σ.
4709.
Αναφορά στην επέτειο της σφαγής του Διστόµου. τόµ.
ΙΗ', σ. 12859, 12860, 12861.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων της
θηριωδίας στο Δίστοµο. τόµ. ΙΗ', σ. 12861.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την εκδήλωση "Σαράντα Κουρµπάνια"
στο ορεινό ποµακικό χωριό Χλόη του Νοµού Ροδόπης. τόµ.
Κ', σ. 14392.
Αναφορά στην επέτειο των 39 χρόνων από την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΚΒ', σ. 99, 254, 260, 261,
262, 264.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων προστασίας των επιδοµάτων αναπηρίας. τόµ.
Α', σ. 525.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία των αναπηρικών επιτροπών και τις µειώσεις των αναπηρικών επιδοµάτων. τόµ. Ζ', σ. 5489.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
προϋποθέσεις επιδότησης της ανεργίας των εποχιακά εργαζοµένων. τόµ. Α', σ. 630.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
τους όρους χορήγησης του επιδόµατος ανεργίας στους εποχικά εργαζόµενους. τόµ. Β', σ. 1018.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος ανεργίας για τους ελεύθερους επαγγελµατίες µε
ασφάλιση ΟΓΑ. τόµ. ΙΕ', σ. 11100.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά α) µε τα επιδόµατα ανεργίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων και β) µε τα επιδόµατα ανεργίας των εποχιακά εργαζοµένων στον τουρισµό. τόµ. ΚΔ', σ. 2166.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη χορήγηση του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
στο Πυροσβεστικό Σώµα. τόµ. ΙΖ', σ. 12177.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το σχεδιασµό της Κυβέρνησης για την
καταβολή επιδόµατος θέρµανσης για τη χειµερινή περίοδο
2012-2013, µέσω των λογαριασµών της "ΔΕΗ ΑΕ". τόµ. Α',
σ. 728.
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αναζήτηση πολιτικών, αστικών και πιθανόν ποινικών ευθυνών για τις συντάξεις και τα επιδόµατα "µαϊµού". τόµ. Α', σ.
495.
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόµατα. (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου). τόµ. Α', σ. 773-795.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων προστασίας των επιδοµάτων αναπηρίας. τόµ.
Α', σ. 525.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή προνοιακών επιδοµάτων από τους δήµους. τόµ.
Α', σ. 632.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόµατα. (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου). τόµ. Α', σ. 773-795.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αναστολή του προνοιακού επιδόµατος στους οροθετικούς
ασθενείς. τόµ. ΙΑ', σ. 8217.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
διακοπή της προνοιακής σύνταξης του ΟΓΑ. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11841.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µη καταβολή
του 50% της ενιαίας ενίσχυσης 2012 σε Λάκωνες Αγρότες.
τόµ. ΣΤ', σ. 4712.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των απολυµένων-ανέργων
που ήταν ενταγµένοι σε πρόγραµµα ειδικής επιδότησης ανεργίας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12082.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
κατάργηση του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας Πτολεµαΐδας. τόµ. Θ', σ. 7159.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές από το Hillerod Κολλέγιο της Δανίας. τόµ. Α', σ.
652.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Virgin Γυµνάσιο της Δανίας. τόµ. Β', σ. 1682.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου της Ρουµανίας. τόµ. Β', σ. 1742.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Χαλκηδόνας και το
Γυµνάσιο Χάντερσλεντ της Δανίας. τόµ. Γ', σ. 1840, 2114.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Καισαριανής. τόµ. Γ', σ.
2182.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας, το 5ο Δηµοτικό
Σχολείο Ζωγράφου Αττικής και το ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο "Σχολή Ξενοπούλου" Νέας Σµύρνης. τόµ. Γ', σ. 2310,
2313, 2322.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθη-
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τές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατσινίου, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου, το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Παλαιού
Φαλήρου, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Μεγαλόπολης Αρκαδίας
και το Δηµοτικό Σχολείο Αστρους Αρκαδίας. τόµ. Γ', σ.
2334, 2339, 2346, 2354.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 75ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 77ο Δηµοτικό
Σχολείο Αθήνας, το 11ο Γυµνάσιο Νίκαιας "Γιάννης Ρίτσος" και το 19ο Γυµνάσιο Πάτρας. τόµ. Γ', σ. 2421, 2423,
2429, 2436, 2447.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Γαλατσίου και το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Σµύρνης. τόµ. Γ', σ. 2477, 2482.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Καλυβίων, το 3ο Δηµοτικό
Σχολείο Ραφήνας, το 112ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας και
το 1ο Γυµνάσιο Μαρκόπουλου. τόµ. Γ', σ.
2510,2514,2517,2520.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 60ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 39ο Δηµοτικό
Σχολείο Περιστερίου, το Πρότυπο Πειραµατικό Δηµοτικό
Σχολείο Φλώρινας, το Γυµνάσιο Σταυροδροµίου Αχαΐας, το
Δηµοτικό Σχολείο Μαγούλας Λακωνίας και µέλη του Πολιτιστικού Κέντρου Κουµπερίου Αχαΐας. τόµ. Γ', σ. 2522,
2528, 2529, 2541, 2548, 2550.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Πολιτικών Ευβοίας, το 2ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας
Περάµου Αττικής, το Δηµοτικό Σχολείο Τολού Αργολίδας
και το 62ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας. τόµ. Δ', σ. 2596,
2602, 2606, 2611, 2612, 2613, 2840.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γενικό Λύκειο Νέας Σµύρνης. τόµ. Δ', σ.
2865.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 29ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου Αττικής, το
5ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων, το Γυµνάσιο Ευξεινούπολης Μαγνησίας και το Γυµνάσιο Δοµοκού Φθιώτιδας. τόµ. Δ', σ.
2885,2890,2908,2918.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας. τόµ. Δ', σ. 2929.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου, το 27ο Δηµοτικό
Σχολείο Αχαρνών, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Άργους, το Γυµνάσιο Λεχαινών Ηλείας, το Δηµοτικό Σχολείο Ροϊτικων Αχαϊας και σπουδαστές πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων Αµερικής. τόµ. Ε', σ. 3229,3231,3236,3242,3248,3255,3260.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
της αδελφότητας Φιλιατρινών Αττικής "ΕΡΑΝΗ". τόµ. Ε', σ.
3266.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 25ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Αργυρούπολης, το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Βύρωνα,
το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Θρακοµακεδόνων, το Γυµνάσιο Αγίου Βασιλείου Αχαΐας, το 49ο Δηµοτικό Σχολείο Πατρών,
το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Οβρυάς Αχαΐας και το 4ο Γενικό
Λύκειο Καρδίτσας. τόµ. Ε', σ. 3334,3339,3341,3347,
3354,3360,3372,3379,3385,339.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ο βοηθός Υπουργός Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Κροατίας
κ. Χερβόιε Μαρουσίτζ και ο πρέσβης της Κροατίας κ. Ίβαν
Βέλιµενι Στάρτσεβιτς. τόµ. Ε', σ. 3440.

Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Άνω Λοσίων, το 1ο ΕΠΑΛ
Αµαρουσίου, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου, το 1ο
Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης και το 1ο Γυµνάσιο Μεσσήνης.
τόµ. Ε', σ. 3780, 3784, 3822, 3825, 3829.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λεόντειο Γυµνάσιο Πατησίων, το 45ο Δηµοτικό
Σχολείο Περιστερίου, και το 17ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου
Δηµητρίου. τόµ. Ε', σ. 3870,3873,3877.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο "Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ",το 23ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατσινίου,
την Επαγγελµατική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών Γενικού
Νοσοκοµείου Νίκαιας, µαθητές από το ιδιωτικό Δηµοτικό
Σχολείο Χαϊδαρίου Αττικής "Εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία",
το Γυµνάσιο Δωρίου Μεσσανίας και το 5ο Γυµνάσιο Κοζάνης. τόµ. Ε', σ. 3905,3908,3910,3924,3936,3941.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων. τόµ.
Ε', σ. 3992.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Γυµνάσιο Νίκαιας. τόµ. ΣΤ', σ. 4032.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Παρακάλαµου Ιωαννίνων τόµ.
ΣΤ', σ. 4293.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Τσαγκαράδας Πηλίου, το Πειραµατικό
Γενικό Λύκειο Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και το 1ο Γενικό
Λύκειο Ελάσσονας Λάρισας. τόµ. ΣΤ', σ. 4322, 4327,
4333.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 15ο Δηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου, το 2ο Γυµνάσιο Λευκάδας, το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων, το 11ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, το Δηµοτικό Σχολείο Λιανοβεργίου-Αράχου Ηµαθίας, το Ιδιωτικό Σχολείο " Άγιος Γεώργιος" Σύρρου, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµαριάς-Θεσσαλονίκης και το 6ο και 44ο Δηµοτικά Σχολεία Ηρακλείου
Κρήτης. τόµ. ΣΤ', σ. 4369, 4389, 4397, 4406, 4417, 4425,
4430.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µεµονωµένοι επισκέπτες, µαθητές από το 4ο Γενικό Λύκειο Χανίων, το 28ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, ο 10ο Δηµοτικό
Σχολείο Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης, το Γυµνάσιο Αλωνίων
Πιερίας και το 2ο Γενικό Λύκειο Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. τόµ. ΣΤ', σ. 4479, 4483, 4489, 4502, 4509, 4516.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές της Δραµατικής Σχολής του Θεάτρου των αλλαγών.
τόµ. ΣΤ', σ. 4678.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Αγίας Βαρβάρας και το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Δάφνης Αττικής. τόµ. ΣΤ', σ. 4703, 4706.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 162ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας. τόµ. ΣΤ', σ.
4717.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµόσιο ΙΕΚ Πειραιά,τµήµα Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης. τόµ. ΣΤ', σ. 4751.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 28ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το 6ο Δηµοτικό
Σχολείο Κορυδαλλού, το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου Κανάση και Καντεµίρη, το 138ο Δηµοτικό Σχολείο
Αθήνας, το 1ο Γενικό Λύκειο Γλυφάδας, το Γυµνάσιο Μεσ-
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σάδου Αίγινας, το Γυµνάσιο Μαντουδίου Ευβοίας και το Β'
ΕΠΑΛ Καρδίτσας. τόµ. ΣΤ', σ. 4788, 4796, 4797, 4807,
4808, 4815, 4822.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας, το 5ο
Δηµοτικό Σχολείο Χολαργού και το Γενικό Λύκειο Διονύσου Αττικής. τόµ. ΣΤ', σ. 4860, 4864, 4865.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πετρούπολης, το 11ο Δηµοτικό
Σχολείο Αργυρούπολης Αττικής, το Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων Αργυρούπολης Αττικής και το
1ο Δηµοτικό Σχολείο Αµυνταίου Φλωρίνης. τόµ. ΣΤ', σ.
4888, 4893, 4899.
Μ. Γιαννάκη, Κ. Τριανταφύλλου και Α. Παπακώστα - Σιδηροπούλου. τόµ. Ζ', σ. 4903, 4907.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ', σ.
4907, 4917.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας. τόµ. Ζ', σ. 4952.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου, το 2ο Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, το Γυµνάσιο Δροσιάς, το 1ο Γενικό
Λύκειο Σπάρτης, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Πατρών και το 2ο
Γυµνάσιο Τυρνάβου Λάρισας. τόµ. Ζ', σ. 4958, 4960,
4968, 4974, 4981, 4989, 5018.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Άρτας και το 4ο Γυµνάσιο
Χαριλάου Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ', σ. 5045, 5047.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Καβάλας και το 1ο Γυµνάσιο Άρτας. τόµ. Ζ', σ. 5053, 5062, 5070.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Μετσόβου. τόµ. Ζ', σ.
5108.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Βάρης, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο
Αργυρούπολης, πρυτάνεις γερµανικών πανεπιστηµίων, µαθητές από το 8ο Γυµνάσιο Αθήνας και το 3ο Γυµνάσιο Ναυπάκτου. τόµ. Ζ', σ. 5123, 5129, 5131, 5134, 5140.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ελληνικού, το 7ο Σχολείο
Ελευσίνας και το 1ο Πειραµατικό Πρότυπο Δηµοτικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Αθηνών. τόµ. Ζ', σ. 5173, 5177, 5179.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Περιστερίου, το 4ο Γυµνάσιο Περιστερίου, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Γαλατσίου, το 60ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας, το 48ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας, το
Γυµνάσιο Καστριτσίου Αχαϊας. τόµ. Ζ', σ. 5186, 5190,
5191, 5197, 5211.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας του Λιβάνου ο Στρατηγός Μισέλ
Σουλεϊµάν µε δεκαµελή αντιπροσωπεία. τόµ. Ζ', σ. 5201.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γενικό Λύκειο Καβάλας. τόµ. Ζ', σ. 5243.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αχαρνών. τόµ. Ζ', σ. 5254.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων, το 4ο Γυµνάσιο Αµαρουσίου, τη Σχολή Hill και το Γυµνάσιο Θρακοµακεδόνων. τόµ. Ζ', σ. 5409, 5414, 5416, 5424.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Συκαµήνου Ωρωπού, το 72ο

Γυµνάσιο Αθήνας και τη Σχολή Hill. τόµ. Ζ', σ. 5465, 5470,
5472.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Λάρισας. τόµ. Ζ', σ. 5493.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Καβάλας και το Γυµνάσιο Κρηνίδων Καβάλας. τόµ. Ζ', σ. 5585, 5588.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης Αττικής, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων και το Γυµνάσιο Χιλιοµοδίου
Κορινθίας. τόµ. Ζ', σ. 5718, 5721, 5724.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Νέας Σµύρνης, το 7ο Δηµοτικό
Σχολείο Αθήνας, το 4ο Τοσίτσιο Δηµοτικό Σχολείο Εκάλης
και το Γυµνάσιο Αιγείρας Αχαϊας. τόµ. Ζ', σ. 5729, 5735,
5742, 5746.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 63ο Γυµνάσιο Αθήνας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Ραφήνας, το Γυµνάσιο Δροσιάς, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Κερατέας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κορίνθου και το 13ο
Γυµνάσιο Πάτρας. τόµ. Η', σ. 5903, 5905, 5916, 5919,
5926, 5973.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 11ο Γυµνάσιο Αχαρνών, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο
Ηρακλείου Αττικής, το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας, το
7ο Γυµνάσιο Αιγάλεω, το 2ο Γενικό Λύκειο Μοσχάτου, το
Γυµνάσιο Ακράτας και το Γενικό Λύκειο Ξυλοκάστρου. τόµ.
Η', σ. 6069, 6073, 6075, 6085, 6096, 6103, 6107.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων. τόµ. Η', σ. 6149.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης, το 2ο Γυµνάσιο Παλλήνης, το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας, το
12ο Γυµνάσιο Καλλιθέας, το 26ο Λύκειο Αθήνας, το 3ο και
13ο Δηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας, το 3ο Γυµνάσιο Άρτας
και το Εσπερινό Γυµνάσιο Μοσχάτου. τόµ. Η', σ. 6186,
6189, 6193, 6198, 6200, 6208, 6214, 6243, 6250, 6257.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Γυµνάσιο Γλυφάδας, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο
Νέας Σµύρνης, το Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Ευβοίας, το 8ο Γυµνάσιο Αθήνας, το 2ο Γενικό Λύκειο Αµαλιάδας και φοιτητές από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. τόµ. Η', σ. 6329, 6333, 6334, 6341, 6345, 6354,
6369, 6384, 6392.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Γεννάδειος Σχολή, το
57ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο
"Γεωργίου Ζώη" Αργυρούπολης, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο
Ηρακλείου, το 7ο Γενικό Λύκειο Νέας Σµύρνης, το Γυµνάσιο Κροκεών Λακωνίας και το 2ο Γενικό Λύκειο Σπάρτης.
τόµ. Η', σ. 6522, 6527, 6529, 6535, 6542, 6565, 6567,
6580.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Αλίµου, το 5ο Γυµνάσιο Ηλιούπολης, το Γυµνάσιο Κύµης, το 2ο Γυµνάσιο Πύργου και το Γυµνάσιο Λιµένα
Θάσου. τόµ. Θ', σ. 6612, 6613, 6617, 6625, 6630, 6639.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 43ο Γυµνάσιο Αθηνών, το 3ο Γυµνάσιο Πρέβεζας, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου και το 12ο Γυµνάσιο Καλλιθέας. τόµ. Θ', σ. 6710, 6714, 6717, 6728.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Υµηττού, το 105ο Δηµοτικό Σχο-
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λείο Αθήνας, τη Σχολή Αυγουλέα-Λιναρδάτου και το 2ο Γυµνάσιο Γέρακα. τόµ. Θ', σ. 6856, 6861, 6862, 6870.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Νίκαιας Πειραιά, το 6ο Δηµοτικό
Σχολείο Αγίας Βαρβάρας, τη Σχολή Αυγουλέα-Λιναρδάτου,
το 2ο Γυµνάσιο Καισαριανής και το Γυµνάσιο Λεωνιδίου
Αρκαδίας. τόµ. Θ', σ. 6892, 6898, 6908, 6922.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γενικό Λύκειο Κερατσινίου και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού. τόµ. Θ', σ. 6954, 6956.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 27ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης και το Γυµνάσιο Πάργας. τόµ. Θ', σ. 6975, 6981, 6988.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Προαστίου Καρδίτσας. τόµ.
Θ', σ. 7004.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Αιγάλεω, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο
Γέρακα, το Γυµνάσιο Θουρίας Μεσσηνίας, το 1ο Γυµνάσιο
Αιγάλεω, το Δηµοτικό Σχολείο Κάτω Καστριτσίου Αχαΐας,
το Δηµοτικό Σχολείο Βλαχοκερασιάς Αρκαδίας και το Γυµνάσιο Λιβαδίου Λάρισας. τόµ. Θ', σ. 7061, 7066, 7081,
7090, 7092, 7108, 7114.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο των Εκπαιδευτηρίων "Λαµπίρη", το 49ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας και το ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Εκπαιδευτήρια "Λαµπίρη". τόµ. Θ', σ. 7148,
7150, 7152.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Περιστερίου. τόµ.
Θ', σ. 7156.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Γαργαλιάνων Νοµού Μεσσηνίας.
τόµ. Θ', σ. 7192.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Παπάγου, το 12ο Γυµνάσιο Αθήνας, το Δηµοτικό Σχολείο Νέας Κίου Αργολίδος, το
Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου Κορινθίας, το Γυµνάσιο
Βασιλικού Ευβοίας και το Γυµνάσιο Μαλεσίνας Φθιώτιδας.
τόµ. Ι', σ. 7241, 7260, 7529, 7543.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Αιγάλεω, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο
Παπάγου, το Γυµνάσιο Πικερµίου και το 2ο Γυµνάσιο Δραπετσώνας. τόµ. Ι', σ. 7551, 7556, 7558, 7560.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από την Επαγγελµατική Σχολή Αθήνας. τόµ. Ι', σ. 7826,
7831.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γενικό Λύκειο Γλυφάδας, το 13ο Δηµοτικό
Σχολείο Περιστερίου, το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, το 6ο Γυµνάσιο Γαλατσίου,το Γενικό Λύκειο Πόρου, το
Γενικό Λύκειο Πάτµου, το 6ο Γενικό Λύκειο Ιλίου, το 18ο
Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας και το Δηµοτικό Σχολείο Σταδίου Αρκαδίας. τόµ. Ι', σ. 7851, 7856, 7857, 7867, 7871,
7882, 7884, 7893.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 27ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας, το Λύκειο "Νέα
Γενιά Ζηρίδη", το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Γαλατσίου, το Γενικό Λύκειο Τεγέας Αρκαδίας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κάρλας Ριζόµυλου Μαγνησίας και το 5ο Γυµνάσιο Τρικάλων.
τόµ. Ι', σ. 7924, 7928, 7930, 7960, 7969, 7974, 7985.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθη-

τές από το 5ο Γυµνάσιο Ξάνθης, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο
Μεταµόρφωσης, το 102ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το Γυµνάσιο και Λύκειο Αστυπάλαιας Δωδεκανήσου, Ιταλοί επισκέπτες προσκεκληµένοι του Ιταλικού Ινστιτούτου, µαθητές
από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας και το Γενικό Λύκειο
Σπερχειάδος Φθιώτιδας. τόµ. Ι', σ. 8010, 8012, 8013,
8016, 8020, 8024.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Παλλήνης, το 11ο
Γυµνάσιο Ηρακλείου Κρήτης, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλλιθέας και το Δηµοτικό Σχολείο Αγκαιριάς Πάρου.
τόµ. ΙΑ', σ. 8040, 8042, 8045, 8054.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Κρεµαστής Ρόδου. τόµ. ΙΑ', σ.
8119.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 47ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά και από το 7ο
Γυµνάσιο Χαλκίδας. τόµ. ΙΑ', σ. 8197, 8211.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λεόντειο Γυµνάσιο Νέας Σµύρνης, το 36ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά και το 46ο Γυµνάσιο Αθήνας. τόµ.
ΙΑ', σ. 8221, 8225, 8229, 8234.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γενικό Λύκειο Καβάλας, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Μεταµόρφωσης και το 3ο Γυµνάσιο Ηλιουπόλεως.
τόµ. ΙΑ', σ. 8266, 8274, 8281.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Ειρηνούπολης Ηµαθίας και το 5ο Γυµνάσιο Πτολεµαϊδας. τόµ. ΙΑ', σ. 8297, 8305, 8313.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Αξιού Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ', σ.
8334.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής
Πειραιά, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αλίµου, το Γενικό Λύκειο
Μαραθώνα, το 46ο Γυµνάσιο Αθήνας, το Δηµοτικό Σχολείο
Φυλής και το 4ο Γυµνάσιο Κορίνθου. τόµ. ΙΑ', σ. 8365,
8383, 8384, 8402, 8407, 8411, 8415, 8424, 8432.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 41ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, το Γυµνάσιο
Βεργίνας "Μανώλης Ανδρόνικος" Ηµαθίας και το Γυµνάσιο
και Λύκειο Σύµης. τόµ. ΙΑ', σ. 8463, 8468.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Πολίχνης Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ',
σ. 8477, 8484.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου Λασιθίου
Κρήτης και το Δηµοτικό Σχολείο Βλαχάτων Κεφαλληνίας.
τόµ. ΙΑ', σ. 8513, 8516.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Βασιλικού Ευβοίας, το 2ο Γενικό
Λύκειο Ηρακλείου Αττικής, το 16ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας
Ιωνίας, το 18ο Γυµνάσιο Αθήνας, το Δηµοτικό Σχολείο Διλόφου Βάρης, το 3ο Γυµνάσιο Αµαλιάδας, το Γενικό Λύκειο Αίγινας, το Πειραµατικό Γυµνάσιο Κορίνθου και το
Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη Κέρκυρας. τόµ. ΙΑ', σ.
8569, 8570, 8578, 8582, 8588, 8594, 8602, 8624, 8639.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Αγίας Βαρβάρας, το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου, το 18ο Γυµνάσιο Αθηνών, το
1ο Γυµνάσιο Άργους Ορεστικού Καστοριάς, ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Οτµάρ Κάρας, µα-
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θητές από το Γυµνάσιο Καµπάνη Κιλκίς, το Γυµνάσιο Νεάπολης Λασιθίου Κρήτης, το 3ο Γυµνάσιο Πύργου, το Γυµνάσιο Περάµατος Ιωαννίνων, το 2ο Γυµνάσιο Τούµπας
Θεσσαλονίκης και το Γενικό Λύκειο Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ', σ. 8650,8652, 8680, 8682, 8684,
8705, 8715, 8733, 8735, 8746, 8754, 8757.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Νικήσιανης Καβάλας, το Δηµοτικό
Σχολείο Ζηπαρείου Κω, το Δηµοτικό Σχολείο Ασή Γωνιάς
Χανίων, το 26ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας και το Γυµνάσιο και Λύκειο Λειψών Δωδεκανήσου. τόµ. ΙΑ', σ. 8771,
8776, 8777, 8782.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Ιεράπετρας Λασιθίου Κρήτης. τόµ.
ΙΒ', σ. 8808.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Σαλαµίνας και µέλη της
Παγκόσµιας Ένωσης Νεολαίων Κεντροδεξιών Κοµµάτων.
τόµ. ΙΒ', σ. 8863, 8868.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη Ρέντη. τόµ.
ΙΒ', σ. 9087.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές της Σχολής Πυροβολικού του Κέντρου Εκπαιδεύσεως "ΠΑΛΑΣΚΑ" του Πολεµικού Ναυτικού, µαθητές από το
1ο Δηµοτικό Σχολείο Βούλας, το Γενικό Λύκειο Νεάπολης
Λασιθίου Κρήτης, το 3ο Γενικό Λύκειο Αλίµου και το 1ο Γενικό Λύκειο Παλαιού Φαλήρου, το Δηµοτικό Σχολείο Ταξιαρχών Τρικάλων, το Δηµοτικό Σχολείο Σερβωτών Τρικάλων, το Γυµνάσιο Δοµένικου Λάρισας, το Γενικό Λύκειο
Κισσάµου Χανίων, και το 5ο Δηµοτικό Σχολείο της Κω.
τόµ. ΙΒ', σ. 9115, 9119, 9122, 9128, 9135, 9141, 9148,
9152.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Φλώρινας,το Δηµοτικό
Σχολείο Κεφάλου Κω, το Δηµοτικό Σχολείο Λίνδου Ρόδου
και το Γυµνάσιο Κολινδρού Πιερίας. τόµ. ΙΒ', σ. 9157,
9166, 9174.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Λύκειο Αθήνας, το 52ο Λύκειο Αθήνας, το
44ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου, το Γυµνάσιο Σούλης Μαγνησίας και το 6ο Γυµνάσιο
Ευόσµου Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ', σ. 9210, 9213, 9215,
9229, 9223, 9456, 9466.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. τόµ.
ΙΒ', σ. 9490, 9492.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
από το Αιάντειο ΚΑΠΗ Σαλαµίνας. τόµ. ΙΒ', σ. 9519.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Χανίων και το 4ο Γυµνάσιο Πολίχνης Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ', σ. 9528, 9533.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γενικό Λύκειο Αιγάλεω, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Μεταµόρφωσης Αττικής, το Γυµνάσιο Κουνουπιδανών
Χανίων Κρήτης, το Γυµνάσιο Τυµπακίου Ηρακλείου Κρήτης
και το 6ο Γυµνάσιο Κατερίνης. τόµ. ΙΓ', σ. 9623, 9625,
9634, 9644, 9648, 9656, 9666.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Ραφήνας, σπουδαστές από τη Σχολή
Δηµοσιογραφίας του ΑΝΤ1, µαθητές από το 12ο Δηµοτικό
Σχολείο Ρόδου, το 3ο Γυµνάσιο Αγίου Νικολάου Λασιθίου

Κρήτης, το Γυµνάσιο Φαλάνης Λάρισας, το 2ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου Ρόδου και το Δηµοτικό Σχολείο Βαµβακόπουλου Χανίων. τόµ.
ΙΓ', σ. 9693, 9696, 9712, 9728, 9747, 9753, 9759, 9764,
9771.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Γόννων Λάρισας, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Ταύρου, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Σπάρτης, το Γυµνάσιο και Λύκειο Τσοτυλίου Κοζάνης, το Γυµνάσιο Χάρακα Ηρακλείου και το Τραµπάντζειο Γυµνάσιο Σιάτιστας Κοζάνης. τόµ. ΙΓ', σ. 9781, 9795, 9803, 9805.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Νιγρίτας Σερρών και το 2ο Γυµνάσιο
Άνω Τούµπας Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ', σ. 9832, 9837,
9843.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Γυµνάσιο Χανίων. τόµ. ΙΓ', σ. 9861, 9870.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Αρσάκειο Δηµοτικό Σχολείο Ψυχικού, το 1ο
Δηµοτικό Σχολείο Υµηττού, το 6ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου, το
2ο Πειραµατικό Λύκειο Αθηνών, το Γυµνάσιο Πελοπίου Ηλείας και µέλη του Συλλόγου "Διάβαση" του ΚΕΘΕΑ. τόµ.
ΙΓ', σ. 9908, 9959, 9967, 9970, 9975, 10011.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές από τη Σχολή Δηµοσιογραφίας του ΑΝΤ1, µαθητές
από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Υµηττού, το 6ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου, το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας, το Δηµοτικό
Σχολείο Γενναδίου Ρόδου, το Γενικό Λύκειο Παλαιοχώρας
Χανίων, το Μουσικό Σχολείο Πτολεµαϊδας, το 2ο Γυµνάσιο
Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης και το 12ο Δηµοτικό
Σχολείο Κέρκυρας. τόµ. ΙΓ', σ. 10035, 10048, 10055,
10059, 10067, 10076, 10079, 10086, 10096.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Κρήτης, το 2ο Γυµνάσιο
Φλώρινας, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Ζεφυρίου και το Γυµνάσιο Νισύρου Δωδεκανήσου. τόµ. ΙΓ', σ. 10107, 10109,
10115, 10117.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Κέρκυρας. τόµ. ΙΓ', σ.
10156.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Κρύας Βρύσης Πέλλης και το Γυµνάσιο Λιµεναρίων Θάσου. τόµ. ΙΔ', σ. 10240, 10250.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο "ΘΕΟΜΗΤΩΡ", το 1ο Γυµνάσιο Καισαριανής, το 5ο Γυµνάσιο Αθήνας, το 3ο Γυµνάσιο
Βύρωνα και το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Αργοστολίου Κεφαλλονιάς. τόµ. ΙΔ', σ. 10281, 10288, 10290, 10405, 10410.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Μεγαλούπολης Αρκαδίας, το Δηµοτικό Σχολείο "Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ", το 6ο Γυµνάσιο Γαλατσίου, το Γυµνάσιο Αρχάνων Ηρακλείου Κρήτης, το 56ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας, το Γυµνάσιο Κορινού Πιερίας, το 1ο και 2ο
Δηµοτικό Σχολείο Μελίκης Ηµαθίας και το 15ο Δηµοτικό
Σχολείο Χανίων. τόµ. ΙΔ', σ. 10691, 10697, 10703, 10707,
10710, 10723, 10730, 10738, 10744.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Καρδαµύλης Μεσσηνίας. τόµ. ΙΔ',
σ. 10772.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο ΕΠΑΛ Πάτµου, το Δηµοτικό Σχολείο επισκο-
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πής Γωνιάς Θήρας, το 1ο Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και το 5ο Γυµνάσιο Μυτιλήνης.
τόµ. ΙΔ', σ. 10779, 10786, 10814.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης
Αλσούπολης,το ΒΞ Γυµνάσιο Αχαρνών, το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Χαλκίδας, ο Βουλευτής κ. Ε. Κόνσολας, µαθητές
από Σχολείο Βασιλικών Θεσσαλονίκης, το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Καρπάθου και το 4ο Γυµνάσιο Πολυκάστρου Κιλκίς. τόµ. ΙΕ', σ. 10867, 10873, 10909, 10924.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, από το Δηµοτικό Σχολείο Κουβαρά Αττικής, το 2ο Γυµνάσιο Αχαρνών, το 2ο Λύκειο Αγίας Παρασκευής, το Γυµνάσιο Χάλκης Νοµού Δωδεκανήσου, το Δηµοτικό Σχολείο Τρικάλων, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κρεµαστής Ρόδου και το 4ο Γυµνάσιο Νεάπολης Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΕ', σ. 10964, 10968, 10973, 10984,
10996, 11021, 11039, 11048, 11050.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Αµυγδαλεώνα Καβάλας, το Γενικό Λύκειο Καλιµασσιάς Χίου, το Γυµνάσιο και Λύκειο Τήλου Νοµού Δωδεκανήσου, το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας και
τα Γυµνάσια Νέου Πετριτσίου και Σκοτούσας Σερρών. τόµ.
ΙΕ', σ. 11055, 11060, 11061, 11067.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Σερρών. τόµ. ΙΕ', σ. 11078.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Αριδαίας Πέλλας "ΞΕΝΙΤΙΔΕΙΟ", το Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Θέκλας Κεφαλλονιάς,
το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ληξουρίου Κεφαλλονιάς και το 7ο
Δηµοτικό Σχολείο Κω. τόµ. ΙΕ', σ. 11102, 11145, 11152.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 15ο Δηµοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας, ο Υπουργός Εξωτερικών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης κ. Ζλάτκο Λαγκούµτζιγια, µαθητές από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου, το Γενικό
Λύκειο Μολάων Λακωνίας, το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας, το Δηµοτικό Σχολείο Αγροκηπίου Χανίων, το Γυµνάσιο Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου και το Δηµοτικό Σχολείο
Κολυµβαρίου Χανίων. τόµ. ΙΕ', σ. 11182, 11189, 11198,
11214, 11219, 11226, 11238.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Σητείας Λασιθίου, το Γυµνάσιο Παλαιοκάστρου Λασιθίου, το Ιδιωτικό Γυµνάσιο Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη Θεσσαλονίκης, το 48ο Δηµοτικό Σχολείο
Αθήνας, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων και το 2ο Γυµνάσιο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. τόµ. ΙΕ', σ. 11241,
11250, 11260, 11267, 11276.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 68ο Γυµνάσιο Αθήνας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Υµηττού, το 4ο Γυµνάσιο Γιαννιτσών και επισκέπτες από τη
Γαλλία, οι οποίοι φιλοξενούνται από το Δήµο Αγίας Παρασκευής Αττικής. τόµ. ΙΕ', σ. 11301, 11310, 11312, 11317.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Γιαννιτσών Πέλλας και το 37ο Δηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. ΙΕ', σ. 11347,
11354, 11359.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Βουλιαγµένης Αττικής, το 10ο
Δηµοτικό Σχολείο Αιγάλεω, την Ιταλική Σχολή Αθηνών, µέλη του Συλλόγου Καρδιακαυτίου Ηλείας, µαθητές από το
Δηµοτικό Σχολείο Ελάτειας Φθιώτιδας, το 4ο Δηµοτικό

Σχολείο Χίου και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ιστιαίας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11557, 11561, 11564, 11574, 11583, 11586.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 25ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, φοιτητές από το Αµερικανικό Πανεπιστήµιο Spring Arbor University,
δηµοσιογράφοι - µέλη της Πανκινεζικής Ένωσης Δηµοσιογράφων , µαθητές από το 24ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου, το Δηµοτικό Σχολείο Δεµένικων Αχαΐας, το Δηµοτικό Σχολείο Βαρυπέτρου Χανίων, και φοιτητές από το Αµερικάνικο Κολλέγιο Keller School of Business. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11841, 11845,
11850, 11855, 11883, 12004, 12012, 12020.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Βύρωνα, το 3ο Δηµοτικό
Σχολείο Κόνιτσας Ιωαννίνων, το 39ο Δηµοτικό Σχολείο Λάρισας, το Βούρειο Δηµοτικό Σχολείο Λιβαδίων Χίου και το
Σχολικό Κέντρο Καρδαµήλων Χίου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12029,
12035, 12042, 12047.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Μεταµόρφωσης, το Δηµοτικό Σχολείο Παραλίας Αυλίδας Ευβοίας, το 11ο Δηµοτικό
Σχολείο Παλαιού Φαλήρου και το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Αλιβερίου Ευβοίας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12144, 12147, 11152,
12164.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων και το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατσινίου. τόµ. ΙΖ', σ. 12177, 12183.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Λασιθίου,
το Δηµοτικό Σχολείο Στερνών Χανίων, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Σούδας Χανίων και το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο "Εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύλος" Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΖ',
σ. 12201, 12206, 12214.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 47ο Δηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης, φοιτητές της Νοµικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών και µέλη του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεµόνων του 47ου Δηµοτικού Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. ΙΖ', σ. 12217, 12222.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αταλάντης Φθιώτιδας. τόµ.
ΙΖ', σ. 12235.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων Αττικής,
το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Κορίνθου, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο
Παλαιού Φαλήρου, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Ελληνικού, το
20ο Δηµοτικό Σχολείο Λάρισας, το 15ο Δηµοτικό Σχολείο
Λάρισας και το 43ο Δηµοτικό Σχολείο Λάρισας. τόµ. ΙΖ', σ.
12356, 12359, 12361, 12365, 12395, 12399.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Νενήτων Χίου. τόµ. ΙΖ', σ.
12608.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 13ο και το 23ο Δηµοτικό Σχολείο Ευόσµου Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΖ', σ. 12648.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 72ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών "Ανδρέας Κάλβος", το 38ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το ιδιωτικό δηµοτικό σχολείο " Άγιος Ιωσήφ" της Ελληνογαλλικής Σχολής Αθηνών, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Λουτρακίου, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων Κρήτης, φοιτητές της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού του Πανεπιστηµίου της Ουάσιγκτον,
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µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Σοφάδων Καρδίτσας,
το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου, το 24ο Δηµοτικό Σχολείο Λάρισας και το Δηµοτικό Σχολείο Διακοπτού Αχαΐας. τόµ. ΙΖ',
σ. 12763, 12769, 12771, 12775, 12783, 12788, 12792,
12795, 12807, 12809.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων, τα Εκπαιδευτήρια
"Παυλόπουλου" και το 69ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας. τόµ.
ΙΖ', σ. 12844, 12854, 12856.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές της Σχολής Αξιωµατικών Νοσηλευτικής, µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Σκιάθου, τα Δηµοτικά Σχολεία
Αγ. Δηµητρίου και Ακρινής Κοζάνης, το Σχολείο Δεύτερης
Ευκαιρίας Σύρου. τόµ. ΙΗ', σ. 12861, 12870, 12876,
12884.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο "Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Μ. Χουρδάκη"
και υπάλληλοι των Ουγγρικών Ταχυδροµείων. τόµ. ΙΗ', σ.
13162, 13174, 13178.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από την Ελληνογαλλική Σχολή "Ευγένιος Ντελακρουά"
Αγίας Παρασκευής Αττικής. τόµ. ΙΗ', σ. 13405.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σαράντα οκτώ εύζωνοι της Προεδρικής Φρουράς και ένας επικεφαλής αξιωµατικός. τόµ. ΙΘ', σ. 13606.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές από το Τµήµα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου
της Νέας Υόρκης. τόµ. ΚΒ', σ. 309.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Μαυροβούνιο. τόµ. ΚΓ', σ. 858.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν είκοσι
ένας εκδροµείς από τη Θεσσαλονίκη. τόµ. ΚΔ', σ. 2126.
ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΕΣ ΨΗΦΟΙ
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Μ. Βορίδη και Μ. Βαρβιτσιώτη, σχετικά µε την συµµετοχή τους στην
ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 203205.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Ιωαννίδη και Έ. Ράπτη σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή ενός Κοσµήτορα από τη Συµπολίτευση. τόµ. Α', σ. 332 - 334.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Ιωαννίδη, Έ. Ράπτη, Δ. Ανδρουλάκη, Σ. Λυκούδη, Έ. Κουντουρά, Π. Καµµένου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του
Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού:
"Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 368-375.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Αβραµόπουλου, Ε. Μεϊµαράκη, Ι. Ιωαννίδη, Κ. Τσιάρα, Α. ΜάνηΠαπαδηµητρίου, Γ. Παπανδρέου, Δ. Χαραλαµπίδου και Σ.
Παναγούλη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ. 11841193.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Φ. Πιπιλή, Μ. Βαρβιτσιώτη, Δ. Παπαδηµούλη, Ι.
Δραγασάκη, Ε. Ζαρούλια, Γ. Βαρεµένου, Κ. Γεροντόπουλου, Κ. Μαρκόπουλου, Ε. Ράπτη, Ε. Αµµανατίδου-Πασχα-

λίδου, Σ. Ταλιαδούρου, Π. Ρήγα, Ι. Πλακιωτάκη, Μ. Γιαννακάκη, Θ. Τζάκρη, Κ. Τριαντάφυλλου, Α. Μάνη-Παπαδηµητρίου, Δ. Αβραµόπουλου, Λ. Τσαβδαρίδη, Μ. Τριανταφύλλου και Ε. Παναγούλη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση
θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων
στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ', σ. 2269-2291.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γ. Καλαντζή, Κ. Τσιάρα και Χ. Κατσώτη, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2, 3,
4, 5 και 6 και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 38 και ειδικό 17 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα
µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α'
174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού
Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ,
ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α' 6)" (Α' 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε', σ.
3826-3828.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Α. Ψυχάρη, Κ. Τσιάρα, Π. Ρήγα και Ι. Πλακιωτάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "
Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ', σ. 4045-4050.
Ανακοινώνται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γ. Βαρεµένου, Π. Ρήγα, Ι. Πλακιωτάκη, Α. Ψυχάρη και Ο. Κεφαλογιάννη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, του άρθρου µόνου και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 40 και ειδικό αριθµό 19 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013-2016". τόµ. ΣΤ', σ. 4158-4163.
Ανακοινώνονται επιστολές των κ.κ. Α. Σπηλιωτόπουλου,
Α. Λοβέρδου, Ε. Μπασιάκου, Ε. Κεφαλογιάννη, Γ. Καλαντζή, Θ. Τζάκρη και Κ. Τριαντάφυλλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών
ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ',
σ. 4550-4557.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Τ. Κουίκ,
Π. Μηταράκη, Κ. Χατζηδάκη, Α. Παπακώστα, Γ. Νταβρή, Κ.
Τσιάρα, Δ. Τσουµάνη, Ε. Στυλιανίδη, Γ. Δριβελέγκα, Ε.
Κουντουρά, Ν. Μπακογιάννη, Κ. Τριαντάφυλλου, Χ. Καραγιαννίδη, Β. Κατριβάνου και Μ. Γιαννακάκη, σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προ-
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τάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών
που οδήγησαν στην προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή
της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας
Δηµοκρατίας και Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ', σ. 5002-5017.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Τζαβάρα, Ν. Ταγάρα, Ε. Ράπτη, Α. Τσίπρα, Π. Κουρουµπλή, Η.
Διώτη, Α. Γερµανίδη, Ο. Βαλαβάνη, Δ. Γάκη και Γ. Σταθάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα - Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η', σ. 6006-6018.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μηταράκη, Σ. Γεωργιάδη, Κ. Τσιάρα, Ε. Βενιζέλου, Κ. Τζαβάρα,
Η. Διώτη και Γ. Αβραµίδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,3,6 και 10
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη
φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η', σ.
6281-6288.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Φ. Πιπιλή, Λ. Κανέλλη, Σ. Γεωργιάδη, Π. Τατσόπουλου, Α. Κοντού, Κ. Τζαβάρα, Α. Τσίπρα και Η. Διώτη,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των
Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),
της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας
της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης
Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες διατάξεις". τόµ.
Η', σ. 6406-6415.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Καραγκούνη, Ν. Δένδια και Α. Κοντού, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για τη σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής
και το άρθρο 5 του ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του
ν.3961/2011, επί των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων
της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπα-

στικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης
Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του,
Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός
του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ.
Θ', σ. 6691-6694.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Βρούτση, Ο. Κεφαλογιάννη και Ν. Μηταράκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων
αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες
διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Ι', σ. 7256-7259.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Γεροντόπουλου και Ε. Καρανάσιου, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας
Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του
Κατάρ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 7942-7944.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Παυλόπουλου, Ε. Δούρου, Χ. Γκόκα, Κ. Τσιάρα, Μ. Γιαννακάκη, Θ. Τζάκρη, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά και Μ. Γλέζου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί
της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31-102012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής". τόµ. ΙΑ', σ. 8522-8530.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Κ. Καραγκούνη, Κ. Τσιάρα, Ν. Δένδια, Μ. Γιαννακάκη, Θ. Τζάκρη, Ν. Φούντα, Γ. Ψαριανού, Α. Τσίπρα,
Μ. Γλέζου, Δ. Γάκη, Δ. Παπαδηµούλη, Σ. Σαµοϊλη και Χ.
Καφαντάρη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ', σ.
8690-8704.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ. κ. Θ. Μπακογιάννη, Γ. Δραγασάκη, Δ. Παπαδηµούλη και Π. Τατσόπουλου σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Μ. Ταµήλου (3 δικογραφίες) και Η. Κασιδιάρη. τόµ.
ΙΒ', σ. 8863 - 8867.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Παπαδηµούλη και Ν. Μηταράκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Φ. Πιπιλή και Δ. Κυριαζίδη.
τόµ. ΙΒ', σ. 9230-9232.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ρ. Μακρή, Γ. Αβραµίδη, Χ. Καραγιαννίδη, Γ. Νταβρή, Δ. Παπαδηµούλη, Ι. Κεφαλογιάννη, Δ. Σαλτούρου, Χ. Δήµα, Κ.
Τσιάρα, Δ. Αυγερινοπούλου, Κ. Τζαβάρα, Α. Δερµεντζόπουλου, Ν. Μηταράκη, Ο. Κεφαλογιάννη, Μ. Βαρβιτσιώτη,
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Μ. Γλέζου, Α. Πετράκου, Ε. Παναγούλη, και Ι. Δραγασάκη,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί του άρθρου 32 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ', σ. 9543-9558, 9559-9563.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Παπαδηµούλη, Α. Δερµεντζόπουλου, Κ. Τζαβάρα, Ρ. Μακρή, Α.
Νεράτζη, Μ. Γλέζου, Β. Χατζηλάµπρου, Θ. Φωτίου, Θ. Πετράκου, Δ. Κοδέλα και Ι. Μανιάτη, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας, µε
γενικό αριθµό 328 και ειδικό 108 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ.
ΙΓ', σ. 9716-9726.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Δραγασάκη, Ε. Δούρου και Γ. Βαρεµένου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Κασσή και Μ. Ταµήλου. τόµ. ΙΔ', σ. 10401-10404.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Δούρου, Κ. Καργκούνη, Κ. Γεροντόπουλου, Γ. Ντόλιου, Α. Νεράντζη, Δ. Τσουµάνη και Κ. Τριαντάφυλλου, σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για
την εκλογή Β' Αντιπροέδρου της Βουλής από την πρώτη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. ΙΔ', σ. 1071010717.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Δήµα,
Ν. Μηταράκη, Ν. Σηφουνάκη, Ι. Ζερδελή, Χ. Ζεϊµπέκ, Σ.
Σαµοϊλη, Μ. Διακάκη, Μ. Χρυσοβελώνη, Η. Διώτη και Ε.
Δούρου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 4, 5, 19, 20, 30, 38, 39, 43,
44, 48 και 49 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
447 και ειδικό 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και
Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ', σ. 10984-10995.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Δήµα,
Δ. Αναγνωστάκη, Δ. Χαραλαµπίδου, Γ. Κωνσταντόπουλου,
Ν. Φούντα, Α. Ιγγλέζη και Ε. Δούρου, σχετικά µε την συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου
πρώτου και των υπ' αριθµ. 497/89/26.4.2013 και
504/96/27.4.2013 βουλευτικών τροπολογιών του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013". τόµ.
ΙΕ', σ. 11439 - 11445.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Φωτίου, Γ. Αµανατίδη, Κ. Δερµιτζάκη, Χ. Ζεϊµπέκ, Α. Καρά Γιουσούφ, Α. Τσίπρα και Π. Δριτσέλη, σχετικά µε την συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Η. Παναγιώταρου, Ν. Κακλαµάνη, Π. Τατσόπουλου και Ο. Βουδούρη. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11574 - 11582.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Δραγασάκη και Α. Σκόνδρα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Κεφαλογιάννη, Χ. Κέλλα, Σ. Γεωργιάδη και Μ. Κασσή. τόµ. ΙΖ', σ.
12396-12398.
Ανακοινώνονται σφραγισµένες επιστολές των Βουλευτών
κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Π. Μηταράκη, Δ. Παπαδηµούλη, Ι.
Δραγασάκη, Κ. Καραγκούνη, Ν. Δένδια, Ε. Στυλιανίδη και
Χ. Σταϊκούρα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν

πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού
της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και
λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα
της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’
και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ', σ. 12819-12827.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Α. Παπακώστα, Σ. Αναστασιάδη, Γ. Καλαντζή, Ι.
Τραγάκη και Δ. Τσουµάνη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην µυστική ψηφοφορία για την εκλογή του Ε' Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων. τόµ. Κ', σ. 14163-14169.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Ι. Μανιάτη, σχετικά µε τη συµµετοχή του στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία, επί της πρότασης της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά
του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου,
σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC" περί παραδοχής ή µη
της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές
καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν.
3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει.
τόµ. Κ', σ. 14486-14487.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Δριβελέγκα, Σ. Παναγούλη και Χ. Καφαντάρη, σχετικά µε την
συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν.
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΑ', σ. 15014 - 15018.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Δριβελέγκα, Ι. Δραγασάκη, Ι. Ζερδελή, Ε. Παναγούλη και Χ. Καφαντάρη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα
και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής "που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου
που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της
"ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας και εκποµπής
της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια". τόµ. ΚΑ',
σ. 15102-15108.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Δριβελέγκα, Ε. Βενιζέλου, Ε. Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, Ι. Δραγασάκη, Ι. Ζερδελή, Ζ. Χουσεϊν, Γ. Βαρεµένου, Ε. Παναγούλη, Μ. Χρυσοβελώνη, Α. Παπαρήγα, Γ. Κανέλλη, Δ. Μανωλάκου και Θ. Κωνσταντινίδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρ-
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θρων 1 έως 17 και επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπ. Επικρατείας: "Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και
Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ', σ. 15250-15264.
ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αναφορά στην απόφαση της Κυβέρνησης για επιστράτευση των εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11529, 11536, 11538,
11540, 11553, 11565, 11571, 11835, 12022, 12024.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: «Για την
κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης εργαζοµένων πριν
και µετά την κήρυξη απεργίας». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς / Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
και οι Βουλευτές του Κόµµατος του). (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ',
σ. 12051.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: «Απαγόρευση επιβολής πολιτικής επιστράτευσης λόγω απεργίας
και άλλων κινητοποιήσεων των εργαζοµένων». (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και οι
Βουλευτές του Κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ', σ.
12215.
ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ
Αναφορά στις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων του ΜΕΤΡΟ και στην επίταξη τους. τόµ. Θ', σ. 6931,
6933, 6935, 6937, 6940, 6948, 6950, 6951.
Αναφορά στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών και στην επίταξή τους. τόµ. Θ', σ. 7195, 7205, 7207,
7211, 7219, 7212, 7213, 7214, 7217, 7218, 7220, 7221,
7226, 7227, 7228, 7229, 7230, τόµ. Ι', σ. 7236, 7237,
7238, 7249, 7261, 7267, 7527.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 8356/5933 από 8/7/2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, µε την οποία καθορίστηκε η αρµοδιότητα των Διαρκών
Επιτροπών της Βουλής για την Α' Σύνοδο της ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου για την επεξεργασία και εξέταση ή τη συζήτηση και ψήφιση νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων, µετά
τη σύσταση, ανασύσταση και συγχώνευση συγκεκριµένων
Υπουργείων. τόµ. Α', σ. 191-193.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 9021/6436 από 17 Ιουλίου
2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊµαράκη , για τη σύσταση και συγκρότηση των Διαρκών
Επιτροπών της Ολοµέλειας της Βουλής, για την Α' Σύνοδο
της ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Α', σ. 217-224.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 9200/6542 από 20/7/2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, για τη σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας, για την Α' Σύνοδο της
ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Α', σ. 225-227.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 9365/6664 από 23 Ιουλίου
2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊµαράκη, για τη σύσταση και συγκρότηση των Ειδικών
Μόνιµων Επιτροπών, για την Α' Σύνοδο της ΙΕ' Περιόδου.
τόµ. Α', σ. 229-236.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 9367/6666 από 23 Ιουλίου
2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊµαράκη, για τη σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής
Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. τόµ. Α', σ.
251-253.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 9948/7090 από 31 Ιουλίου
2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου

Μεϊµαράκη, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη
από το άρθρο 49Α του Κανονισµού της Βουλής Επιτροπή
Δηµοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισµών Κοινής
Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Α', σ.
308-310.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 10009/7130 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, από 1 Αυγούστου 2012, µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από τα άρθρα 31Α, 31Β και 31Γ του Κανονισµού της
Βουλής, Ειδικές Διαρκείς Επιτροπές. τόµ. Α', σ. 418 - 422.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 10064/7171 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, από 2 Αυγούστου 2012, µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής, Επιτροπές Οικονοµικών και Βιβλιοθήκης της Βουλής. τόµ. Α',
σ. 431 - 434.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 και επί του Κανονισµού της Βουλής «για τη διερεύνηση των συνθηκών που
οδήγησαν στην προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της
Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης
και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και κάθε ενεχόµενου προσώπου».
τόµ. Α', σ. 731-743.
Ανακοινώνεται ότι, µε την υπ’ αριθµ. 12872/8896 από
19.10.2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από
το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής Υποεπιτροπές
των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών: Α)Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Προστασίας
Περιβάλλοντος, Β)Υποεπιτροπή για τα θέµατα των Ατόµων
µε Αναπηρία της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και Γ)Υποεπιτροπή
Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών. τόµ. Δ', σ. 2886-2889.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που
κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές
του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε
αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν
στην προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο
καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ', σ. 4957-5023.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 3110 από 31 Δεκεµβρίου
2012 πρόταση που κατέθεσαν 72 Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς,
για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, σχετικά µε την υπόθεση της παράδοσης ψηφιακού δίσκου (CD) από το γαλλικό
Υπουργείο Οικονοµικών στις ελληνικές αρχές µε περιεχόµενο ηλεκτρονικά αρχεία µε ονόµατα Ελλήνων καταθετών
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στην Τράπεζα HSBC της Ελβετίας («λίστα Lagarde») και για
την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της νόθευσης εγγράφου (άρθρο 242 παράγραφος 2 και 3 του Ποινικού
Κώδικα) και της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 του
Ποινικού Κώδικα) από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών
κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. τόµ. Η', σ. 5769-5782.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 36, από 7 Ιανουαρίου
2013, πρόταση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και
εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του
Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής
και το άρθρο 5 του ν. 3126/ 2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.
3961/2011 και για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων,
που αφορούν την υπόθεση της επονοµαζόµενης «λίστας
Lagarde» από τους: Α) κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου,
πρώην Υπουργό Οικονοµικών, για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων: α) της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο (άρθρο 242 παράγραφος 2 και 3 του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και 98 του Ποινικού Κώδικα), β) της απιστίας στην υπηρεσία (άρθρο 256 παράγραφος γ' υποπαράγραφος β' του Ποινικού Κώδικα), γ) της
παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα)
και δ) της πλαστογραφίας (άρθρο 216 του Ποινικού Κώδικα) και Β) κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, πρώην Υπουργό Οικονοµικών για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων: α) Της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο (άρθρο 242 παράγραφος 2 και 3 του Ποινικού
Κώδικα, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και 98 του Ποινικού Κώδικα), β) της απιστίας στην υπηρεσία (άρθρο 256
παράγραφος γ', υποπαράγραφος β' του Ποινικού Κώδικα)
και γ) της παραβίασης καθήκοντος (άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα). τόµ. Η', σ. 5796-5838.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 51 από 9 Ιανουαρίου 2013
πρόταση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων και όλοι οι Βουλευτές
του Κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και όλοι οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ.
Ν. Νικολόπουλος, συνολικά δηλαδή 37 Βουλευτές, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του πρώην Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου, καθώς και των πρώην Υπουργών Οικονοµικών κ.κ.
Ευάγγελου Βενιζέλου και Γεωργίου Παπακωνσταντίνου
κατ' άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος και 153 επόµενα
του Κανονισµού της Βουλής για τα αδικήµατα της νόθευσης
και υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. Η', σ. 5939-5962.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί

των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72)
Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της
Δηµοκρατικής Αριστεράς, σχετικά µε την υπόθεση της παράδοσης ψηφιακού δίσκου (CD) από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονοµικών στις ελληνικές αρχές, µε περιεχόµενο ηλεκτρονικά αρχεία µε ονόµατα Ελλήνων καταθετών στην
Τράπεζα HSBC της Ελβετίας, για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της νόθευσης εγγράφου και της παράβασης καθήκοντος τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242
παρ. 2 και 3 Π.Κ. και 259 Π.Κ. αντιστοίχως από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, σχετικά µε την επονοµαζόµενη «λίστα Λαγκάρντ»,
για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της υπεξαγωγής
εγγράφου από υπάλληλο, της απιστίας στην υπηρεσία, της
παράβασης καθήκοντος και της πλαστογραφίας τα οποία
προβλέπονται στα άρθρα 242 παρ. 2 και 3 Π.Κ. σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και 98 Π.Κ., 256 περ. γ’ υποπερ. β’
Π.Κ., 259 Π.Κ. και 216 Π.Κ. αντιστοίχως από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, και
για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της υπεξαγωγής
εγγράφου από υπάλληλο, της απιστίας στην υπηρεσία και
της παράβασης καθήκοντος τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242 παρ. 2 και 3 Π.Κ. σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94
και 98 Π.Κ., 256 περ. γΞ υποπερ. β’ Π.Κ. και 259 Π.Κ. αντιστοίχως από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση.
Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός
του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος,
προς διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του πρώην Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου καθώς και των πρώην Υπουργών Οικονοµικών κ.κ. Ευάγγελου Βενιζέλου και Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, για την ενδεχόµενη τέλεση των
αδικηµάτων της υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή, τα οποία προβλέπονται
στα άρθρα 242 παρ. 2 Π.Κ., 256 Π.Κ., 259 Π.Κ. και στο
άρθρο 18 του ν. 2523/1997 σε συνδυασµό µε το άρθρο 46
παρ. 1 εδ. β’ του Π.Κ. αντιστοίχως, από τους πρώην Πρωθυπουργούς κ.κ. Γεώργιο Παπανδρέου και Λουκά Παπαδήµο και από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευάγγελο
Βενιζέλο και για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων
της νόθευσης και υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της
άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή, τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242 παρ. 2 Π.Κ., 256Π.Κ., 259 Π.Κ. και
στο άρθρο 18 του ν.2523/1997 σε συνδυασµό µε το άρθρο
46 παρ. 1 εδ. β' Π.Κ. αντιστοίχως, από τον πρώην Υπουργό
Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και σύµφωνα
µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. Θ', σ. 66056695.
Συζήτηση κατά πόσο επηρεάζουν την διεξαγωγή της συζήτησης για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτρο-
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πής η συµπληρωµατική αναφορά του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, µε επισυναπτόµενα έγγραφα, σχετικά
µε την υπόθεση της αποκληθείσης "λίστας Λαγκάρντ" που
διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
τόµ. Θ', σ. 6680, 6681-6682, 6684.
Πρόταση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για µεταφορά της ψηφοφορίας επί της
πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2013, για να υπάρχει
χρόνος για µελέτη των πρόσθετων στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και ψηφοφορία επί της πρότασης. (Δεν
έγινε δεκτή). τόµ. Θ', σ. 6682.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν των αποτελεσµάτων της ταυτόχρονης διεξαχθείσας µυστικής ψηφοφορίας γίνεται δεκτή η
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης µε την προβλεπόµενη
πλειοψηφία της παραγράφου 3, του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής για τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ.
Παπακωνσταντίνου, σύµφωνα µε την πρόταση που υπέβαλαν 72 Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς και απορρίπτεται η σύσταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τον πρώην Υπουργό Ευάγγελο Βενιζέλο, για τον πρώην Πρωθυπουργό Γεώργιο
Παπανδρέου και για τον πρώην Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήµο, διότι δεν συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία
των Βουλευτών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 86 του Συντάγµατος και στην παράγραφο 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ', σ. 6695.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης θα αποτελείται
από 15 µέλη και θα υποβάλει το πόρισµά της και το αποδεικτικό υλικό µέχρι τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013. τόµ.
Θ', σ. 6695.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 17 Ιανουαρίου
2013 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, όπως αυτή
τροποποιήθηκε κατά τη σηµερινή συνεδρίαση µε την υπ’ αριθµ. 990/689/22-1-2013 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής συγκροτήθηκε 13µελής Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011
«προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε
την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων
της Τράπεζας HSBC». τόµ. Θ', σ. 6788, 6790-6793.
Αναφορά σχετικά µε τη λειτουργία της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής η οποία συγκροτήθηκε 13µελής Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, κατά το άρθρο 86 παρ. 3
του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη
των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2
του ν. 3961/2011 «προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC». τόµ. Θ', σ. 6788,
6789, 6790.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Προς διενέργεια προκαταρ-

κτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC» έως
και την 29η Μαρτίου 2013. τόµ. ΙΑ', σ. 8266.
Ανακοινώνεται η παράταση λειτουργίας της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: «Προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC», για την
υποβολή του πορίσµατός της έως και την 15η Απριλίου
2013. τόµ. ΙΓ', σ. 9742.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: "Προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC", έως
και την 25η Απριλίου 2013. τόµ. ΙΔ', σ. 10767.
Αναφορά στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή: "Προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την
υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της
Τράπεζας HSBC". τόµ. ΙΔ', σ. 10767-10768.
Ανακοινώνεται η παράταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
κατά του πρώην Υπουργού κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου,
σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της τράπεζας HSBC, ως τις 17 Ιουνίου 2013.
τόµ. ΙΕ', σ. 11268.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές κατέθεσαν πρόταση, κατά τα άρθρα 86 παρ.1 του Συντάγµατος
και 154-155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή που διενεργεί προκαταρτική εξέταση
κατά του πρώην Υπουργού κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν
και τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για
το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο
256 περίπτωση γ' υποπερίπτωση α' και β' Ποινικού Κώδικα). τόµ. ΙΖ', σ. 12610-12623.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και λήψη απόφασης
επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παρ. 1-3 του Συντάγµατος
και 154 & 155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία
αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη
διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να
διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ', σ.
12763-12830.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση που κατέθεσαν πενήντα
τέσσερις Βουλευτές µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της
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Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο
αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία, έγινε δεκτή. τόµ. ΙΖ',
σ. 12830.
Ανακοινώνεται ότι η ήδη συσταθείσα Κοινοβουλευτική Επιτροπή µετά την απόφαση του Σώµατος για επέκταση της
προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση ενδεχόµενης
τέλεσης του αδικήµατος της απιστίας στην Υπηρεσία από
τον πρώην Υπουργό κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, θα υποβάλει
το πόρισµα και το αποδεικτικό υλικό συνολικώς ως την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013. τόµ. ΙΖ', σ. 12830.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC", που έχει
συσταθεί κατά τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού
της Βουλής, έως την Πέµπτη 4 Ιουλίου 2013. τόµ. ΙΗ', σ.
13313.
Ανακοινώνεται ότι µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων καθορίστηκε αρµόδια για την εξεργασία και εξέταση ή τη συζήτηση και ψήφιση των νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων αρµοδιότητας του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού και η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καθορίστηκε αρµόδια για την επεξεργασία και εξέταση ή τη συζήτηση και ψήφιση των νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων αρµοδιότητας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. τόµ. ΙΘ', σ. 1372913730.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και 71 Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παρ. 2
του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της Βουλής, που
θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και
το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις
παντός υπευθύνου, που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης
κατάργησης της ΕΡΤ ΑΕ. και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην Επικράτεια. τόµ. ΙΘ', σ. 13802-13824.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
«προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεώργιου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε
την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων
της Τράπεζας HSBC» υπέβαλε στις 4 Ιουλίου 2013 το Πόρισµα της στον Πρόεδρο της Βουλής, το οποίο θα καταχωριστεί στα Πρακτικά. τόµ. ΙΘ', σ. 13833 - 14103.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Ευάγγελος
Μεϊµαράκης,
τροποποιώντας
την
υπ’
αριθµ.
9021/6436/17.7.2012 απόφασή του, ανασυγκροτεί τη
Διαρκή Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης. τόµ. ΙΘ', σ. 14110 - 14111.
Συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC" περί
παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά

του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και
λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη
πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης,
όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα
της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου
86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του
Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου
6 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως
ισχύει. τόµ. Κ', σ. 14433-14488.
Ανακοινώνεται η κατάθεση του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού
κ. Γεώργιου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC. τόµ. Κ', σ. 14488-14758.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας και σύµφωνα µε το άρθρο
86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, το άρθρο 157 παράγραφος 3 του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 8 του
ν. 3126/2003 περί «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, η Βουλή, αποδεχόµενη το πόρισµα για την πρόταση για άσκηση δίωξης της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «προς διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης κατά του
πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά
µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC», αποφάσισε την άσκηση ποινικής
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου για τις αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές περιγράφονται στο ως άνω πόρισµα, το οποίο καταχωρίστηκε στα
Πρακτικά της Ολοµέλειας της Βουλής της συνεδρίασης της
5ης Ιουλίου 2013 και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής τόµ. Κ', σ. 14488.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του
κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που
θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και
το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις
παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης
κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ', σ. 15039-15101.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ελληνισµού της Διασποράς, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, η Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων, η
Ειδική Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, η Υποεπιτροπή για τα θέµατα των ατόµων µε αναπηρία, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Περιφερειών, η Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας και η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήµατος, καταθέτουν τις εκθέσεις τους, σύµφωνα µε το άρθρο 43 Α’ παράγραφος 5 του
Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΚΑ', σ. 15244.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, µε την οποία συγκροτήθηκαν οι
Διαρκείς Επιτροπές του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών
της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις του (Α', Β'
και Γ'). τόµ. ΚΒ', σ. 1, 19-37.
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων χρηµατοδότησης των
σχολικών επιτροπών από τον κρατικό προϋπολογισµό. τόµ.
Γ', σ. 2230.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση των συνεδριάσεων της Επιτροπής του άρθρου 70Α' για επίλυση φορολογικών υποθέσεων άνω των 300.000 ευρώ. τόµ. Ε', σ. 3913.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ
ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις καταθέσεις πολιτικών σε ελβετικές τράπεζες και την
αναζήτηση παράνοµων κεφαλαίων που µεταφέρθηκαν στο
εξωτερικό. τόµ. Γ', σ. 1779.
Αναφορά στην επιτροπή ελέγχου των οικονοµικών των
κοµµάτων και των Βουλευτών. τόµ. ΚΔ', σ. 2039.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4170, ΦΕΚ: 163
Α’/12.07.2013). τόµ. ΙΗ', σ. 12892, τόµ. ΙΘ', σ. 1351413543, 13545 – 13596, 13742.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ (Ε.Σ.Α.Λ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων
δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4081, ΦΕΚ: 184 Α’ /27.9.2012). τόµ. Α’, σ. 531, τόµ.
Β', σ. 1054-1101, 1110 – 1157, 1180-1199.
Αναφορά στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή
δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και
άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και
πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ. Β', σ. 1064,
1066, 1069, 1070, 1071, 1072, 1075, 1076, 1081, 1082,
1083, 1085, 1089, 1090, 1091, 1092, 1096, 1110, 1111,
1114, 1115, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1126, 1129,
1130, 1131, 1132, 1135, 1136, 1137, 1138, 1140, 1145,
1147, 1150, 1151.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το αν
πρέπει να εισαχθούν προς συζήτηση ή όχι και να συζητηθούν ή όχι ως κατεπείγουσες, δυο τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9,
που αφορούν θέµατα του Υπουργείου Ναυτιλίας και που
κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ. 1069,
1070, 1071, 1072.
Αναφορά στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή
δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις", η οποία αφορά τις µελέτες
διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan". τόµ. Β', σ.
1180, 1181.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καθυστέρηση στη ρύθµιση των δανείων των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων νοµών. τόµ. Α',
σ. 628.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
σχεδιασµό του προγράµµατος του ΟΑΕΔ για την προώθηση
της νεανικής επιχειρηµατικότητας. τόµ. Α', σ. 745.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την on line σύνδεση των ταµειακών µηχανών και
των υπολογιστών των επιχειρήσεων µε το Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονοµικών (ΚΕΠΥΟ). τόµ. Ε',
σ. 3436.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Για την
ελεύθερη πρόσβαση στην οικονοµική και επιχειρηµατική
ζωή". (Προτείνων: Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Α. Λοβέρδος). (Κατάθεση). τόµ. Ι', σ. 7958.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την επαναφορά της επιδότησης του κόστους µισθοδοσίας στο 12% για τις επιχειρήσεις που είναι
εγκατεστηµένες στους Νοµούς Καβάλας και Δράµας. τόµ.
ΙΑ', σ. 8216.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τα µέτρα στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων. τόµ. ΙΘ', σ.
13723.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της Δηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού Κερατσινίου. τόµ. ΙΑ', σ. 8477.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων καταπολέµησης της "µαύρης εργασίας" στις επιχειρήσεις του τουρισµού και του επισιτισµού τόµ. Α', σ.
515.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τουρισµό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4179, ΦΕΚ: 175 A'/08.08.2013). τόµ. ΙΘ',
σ. 13722, τόµ. ΚΒ', σ. 412-456, 457-505, 616.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την περικοπή της επιχορήγησης των ΟΤΑ. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.κ. Χ. Γιαταγάνα, Κ. Μαρκόπουλος, Ι. Κουράκος, Μ.
Χρυσοβελώνη, Κ. Γιοβανόπουλος, Ρ. Μακρή, Β. Καπερνάρος, Γ. Νταβρής, Π. Χαϊκάλης και Μ. Ουζουνίδης). τόµ. Γ',
σ. 2531 - 2557.
ΕΠΟΣ ΤΟΥ '40
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την ανάγκη για άµεσες ενέργειες
περισυλλογής των οστών των πεσόντων µαχητών του Αλβανικού Έπους του '40. τόµ. Ζ', σ. 5239.
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ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποπεράτωσης των
µεγάλων κατασκευαστικών έργων. τόµ. Α', σ. 696.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αναβάθµιση του ΙΓΜΕ και την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους του. τόµ. Δ', σ. 2938.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην εταιρεία ALAPIS. τόµ. Ζ', σ. 5483.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη στάση της Κυβέρνησης ως προς
τους εργαζοµένους στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. τόµ.
Θ', σ. 7061.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. τόµ. Ι', σ. 7785.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων
των εργαζοµένων των Ναυπηγείων Ελευσίνας. τόµ. Ι', σ.
7785.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
άµεση καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων
στις κλινικές του οµίλου "EUROMEDICA". τόµ. ΙΓ', σ.
10146.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
καθεστώς των "ενοικιαζόµενων εργαζοµένων". τόµ. ΙΓ', σ.
10148.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (PART
TIME)
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά α) µε τα επιδόµατα ανεργίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων και β) µε τα επιδόµατα ανεργίας των εποχιακά εργαζοµένων στον τουρισµό. τόµ. ΚΔ', σ. 2166.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους που
προσλήφθηκαν µέσω ΜΚΟ στα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας. τόµ. Γ', σ. 2527.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή των δεδουλευµένων αποδοχών στους εργαζόµενους στο "Χιονοδροµικό Κέντρο Φαλακρού Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ". τόµ. Θ', σ. 6949.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΕΨΥΚΑ). τόµ. Ι', σ. 7934.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινω-

νική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4144, ΦΕΚ: 88 A’ /18.04.2013). τόµ. ΙΒ',
σ. 9087, τόµ. ΙΓ', σ. 9700-9712, 9727-9728, 9739-9773,
9857-9906, τόµ. ΙΔ', σ. 10182.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ανάγκη καταβολής των δεδουλευµένων των εργαζοµένων
στην κοινοπραξία που κατασκευάζει τον οδικό άξονα Αµβρακία- Άκτιο. τόµ. Α', σ. 430.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. τόµ. Ι', σ. 7785.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
προβλήµατα των εργαζοµένων στην αλυσίδα σούπερ µάρκετ SCONTO στην Κέρκυρα. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12033.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ανάγκη καταβολής των δεδουλευµένων των εργαζοµένων
στη ΜΕΒΓΑΛ στο υποκατάστηµα της Αθήνας. τόµ. ΙΣΤ', σ.
12035.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Χάλυβος. τόµ. ΙΖ', σ. 12606.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στο εργοστάσιο "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε.", της εταιρείας
"ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε." και στα εργοστάσια ξύλου "NEOSET"
και "ΣΕΛΜΑΝ" στη Χαλκίδα. τόµ. ΚΒ', σ. 405.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ανάγκη επιβολής της νοµιµότητας στο έργο κατασκευή του αυτοκινητόδροµου Αµβρακίας-Ακτίου, επανεκκίνησης των εργασιών
και προστασίας των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. τόµ.
ΚΒ', σ. 571.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της εταιρείας "ΑΓΝΟ Α.Ε.". τόµ. Θ', σ. 6712.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
διασφάλιση της εργασίας όλων των εργαζοµένων που απασχολούνται στις κοινωνικές δοµές. τόµ. Ι', σ. 7930.
ΕΡΓΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λειτουργία "Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας Ελλήνων" της
Τοπικής Οργάνωσης Ευβοίας-Βοιωτίας του Κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή". τόµ. Γ', σ. 2181.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε δηµοσιεύµατα περί παραβάσεων των διεθνών υποχρεώσεων
της Ελλάδας σε σχέση µε τα εργασιακά. τόµ. ΙΑ', σ. 8474.
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΗΛΩΤΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4144, ΦΕΚ: 88 A’ /18.04.2013). τόµ. ΙΒ',
σ. 9087, τόµ. ΙΓ', σ. 9700-9712, 9727-9728, 9739-9773,
9857-9906, τόµ. ΙΔ', σ. 10182.
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων καταπολέµησης της "µαύρης εργασίας" στις επιχειρήσεις του τουρισµού και του επισιτισµού τόµ. Α', σ.
515.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
τις εργασιακές σχέσεις, τους µισθούς και τις συντάξεις. (Επερωτώντες: Τριάντα (30) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου).
τόµ. Γ', σ. 2191-2213.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
καθεστώς των "ενοικιαζόµενων εργαζοµένων". τόµ. ΙΓ', σ.
10148.
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε το συµβάν στη Μανωλάδα και την έκθεση του Επιτρόπου
του Συµβουλίου της Ευρώπης κ. Νιλς Μούιζνιεκς. τόµ. ΙΕ',
σ. 11246.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
πρόσληψη παράνοµων αλλοδαπών από εργοδότες στη Μανωλάδα. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11843.
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αποπεράτωση του οικισµού εργατικών κατοικιών στον Άγιο Ιωάννη Κέρκυρας. τόµ. ΙΒ', σ. 8808.
ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τις εργολαβικές διεκδικήσεις της κοινοπραξίας "ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε." από το ελληνικό δηµόσιο. τόµ.
ΙΕ', σ. 11065.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το εργοστάσιο "ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ". τόµ. Δ', σ. 2878.
ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εκµετάλλευση του εθνικού µας πλούτου. τόµ. Ζ', σ.
5472.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την τροποποίηση του ισχύοντος καταστατικού των Τοπικών Οργανισµών Εγγείων
Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ). τόµ. Ε', σ. 3438.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη συνέχιση λειτουργίας
του Ινστιτούτου Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών του Νοµού Πέλλας. τόµ. ΣΤ', σ. 4673.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παρακράτηση 4,5 εκατοµµυρίων ευρώ από την πρόσθετη ενίσχυση των γεωργών που παράγουν ελαιοκοµικά προϊόντα. τόµ. Ζ', σ. 5247.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη διάθεση γαλακτοκοµικών-τυροκοµικών προϊόντων από παραγωγούς στις λαϊκές
αγορές. τόµ. Ζ', σ. 5249.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων. τόµ. Ζ', σ. 5252.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και τη µείωση του κόστους αγοράς των ζωοτροφών.
τόµ. ΙΓ', σ. 9522.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις πιστώσεις και τις εγγυήσεις για την υλοποίηση εγκεκριµένων προγραµµάτων
στον αγροτικό τοµέα. τόµ. ΙΓ', σ. 9523.
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε δηµοσιεύµατα για άρση της απαγόρευσης πλειστηριασµών ακινήτων αξίας µέχρι 200 χιλιάδων ευρώ. τόµ. Δ',
σ. 2954.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση των µεγάλων οδικών αξόνων που εκτελούνται µε συµβάσεις παραχώρησης. τόµ. Η', σ. 6467.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επικινδυνότητα του εθνικού δικτύου Αντιρρίου Ιωαννίνων, Αµφιλοχίας - Λευκάδας - Πρέβεζας και την καθυστέρηση των εργασιών του οδικού άξονα Αµβρακίας - Ακτίου. τόµ. Η', σ. 6469.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε βελτιωτικές παρεµβάσεις στο ύψος της Αγίας Μαρίνας Σκαφιδαρά για την αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων
στην εθνική οδό Καστελλίου-Σητείας στην Κρήτη. τόµ. Θ',
σ. 7006.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τις
δικαστικές διώξεις εναντίον αγροτοσυνδικαλιστών. τόµ.
ΣΤ', σ. 4674.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την
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καθυστέρηση στην εκδίκαση των διοικητικών και δικαστικών εκκρεµοτήτων του έργου "Παράκαµψη Σπάρτης, Τµήµα Σκούρα-Πυρί". τόµ. Ζ', σ. 5108.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε καταγγελίες εργαζοµένων στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. τόµ. Θ', σ. 7003.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τη
δηµιουργία βελτιωµένων φυλακών. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12113.
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβερνησης, σχετικά µε
τις µετακινήσεις δηµοσίων υπαλλήλων σύµφωνα µε το ν.
4024/2011. τόµ. Ε', σ. 3964.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε
την πρόσληψη επιτυχόντων του ΑΣΕΠ. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12108.
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε την οικονοµική διείσδυση των Τούρκων επιχειρηµατιών στα λιµάνια του Αιγαίου. τόµ. Δ', σ. 2952.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε την προµήθεια συσσωρευτών για τα νέα υποβρύχια τύπου "type 214" του Πολεµικού µας Ναυτικού. τόµ. ΙΔ',
σ. 10782.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε τα µέτρα για την αποτελεσµατική φύλαξη της ελληνοαλβανικής µεθορίου. τόµ. ΙΖ', σ. 12683.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το νέο πρόγραµµα "Φροντίδα κατ' οίκον" που υλοποιούν οι δηµοτικές
επιχειρήσεις των δήµων. τόµ. Γ', σ. 2239.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις συνθήκες
εργασίας στις ιχθυοκαλλιέργειες της Αιτωλοακαρνανίας.
τόµ. Ε', σ. 3970.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την ανάσχεση της ανεργίας και τη µείωση του κόστους
διαβίωσης. τόµ. ΣΤ', σ. 4781.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη χορήγηση
του εφάπαξ στους συνταξιούχους του δηµοσίου και τους ένστολους. τόµ. Ζ', σ. 5110.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη σύµβαση κατασκευής του έργου "Επισκευή-ενίσχυση του κτηρίου ΙΚΑΕΤΑΜ (Πειραιώς 64) για τη στέγαση της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Α' Φάση". τόµ. Ζ', σ. 5112.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης των αστέγων. τόµ. Ζ', σ. 5114.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την επιµήκυνση
του χρόνου αποπληρωµής των δανείων που έχουν ληφθεί
από τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας. τόµ. Ζ', σ. 5567.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινω-

νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την επιτάχυνση
της υπογραφής υπουργικής απόφασης σχετικής µε τη χρηµατοδότηση των Στεγών Υποστηριζόµενης Διαβίωσης. τόµ.
Θ', σ. 6748.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων του προγράµµατος "κοινωφελούς εργασίας" της ΜΚΟ
"ΑΘΗΝΑ" στα δηµόσια νοσοκοµεία της Αττικής. τόµ. Θ', σ.
6749.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα αποθεµατικά
και την ακίνητη περιουσία των καταργούµενων φορέων,
του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)και του Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ). τόµ. Θ', σ. 6751.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την οικονοµική
κατάσταση του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ). τόµ. Θ', σ. 7177.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το πρόγραµµα
εργασίας ανέργων στον αγροτικό τοµέα. τόµ. ΙΑ', σ. 8119.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη φιλοξενία
παιδιών ανέργων και χαµηλόµισθων στις παιδικές κατασκηνώσεις. τόµ. ΙΒ', σ. 9157.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την παράταση
των υφιστάµενων και την προκήρυξη νέων προγραµµάτων
κοινωφελούς εργασίας. τόµ. ΙΒ', σ. 9159.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες εισφορές επαγγελµατιών σε ΟΑΕΕ και ΙΚΑ. τόµ. ΙΓ',
σ. 9847.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την τροποποίηση του νόµου για την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ. τόµ. ΙΓ', σ. 9849.
Συζήτηση ερώτησης και αίτηση κατάθεσης εγγράφων
προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε την παραχώρηση χρήσης ακινήτου
στην ΜΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ από το Δήµο Αθηναίων για την υλοποίηση του προγράµµατος "Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρωπίνου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών" του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΕ', σ. 11098.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος ανεργίας για τους ελεύθερους επαγγελµατίες µε
ασφάλιση ΟΓΑ. τόµ. ΙΕ', σ. 11100.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την απόλυση εκλεγµένου συνδικαλιστή στην εταιρεία "Bristol-Myers
Squibb Α.Ε.". τόµ. ΙΣΤ', σ. 12105.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την ανάκληση
προηγούµενης γνωµοδότησης του Υπουργείου Εργασίας
για την εφαρµογή του µισθολογίου του ΟΤΕ. τόµ. Κ', σ.
14138.
Υπουργείο Εσωτερικών
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λειτουργία των Σταθµών Προσχολικής Αγωγής
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και των Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ) και παιδιών µε αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). τόµ. ΙΑ', σ.
8119.
Υπουργείο Οικονοµικών
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την on line σύνδεση των ταµειακών µηχανών και
των υπολογιστών των επιχειρήσεων µε το Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονοµικών (ΚΕΠΥΟ). τόµ. Ε',
σ. 3436.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη λίστα που παρέδωσε στην Ελληνική Κυβέρνηση η επικεφαλής του ΔΝΤ µε τους 1.991 Έλληνες καταθέτες στην Τράπεζα HSBC της Ελβετίας. τόµ. Ε', σ. 3437.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη δηµιουργία πύλης εισόδου για κρουαζιερόπλοια και ιστιοφόρα στο Λιµάνι της Πέτρας Λέσβου. τόµ.
ΣΤ', σ. 4676.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε το θεσµό των λαϊκών αγορών. τόµ. ΣΤ', σ. 4779.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την επανεξέταση της συστέγασης και επαναλειτουργίας των ΔΟΥ στα τελωνεία περιοχών όπως η Νεάπολη
και το Γύθειο Λακωνίας. τόµ. ΣΤ', σ. 4780.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την µη καταβολή του παρακρατηθέντος ΦΠΑ από την εταιρεία "Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών - Ελ. Βενιζέλος". τόµ. Ζ', σ. 4955.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τα αποτελέσµατα ελέγχου των εξωχώριων (off
shore) εταιρειών στην Κύµη Ευβοίας. τόµ. Ζ', σ. 5105.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων στα Εξάρχεια.
τόµ. Ι', σ. 7819.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη µεταχείριση υπαλλήλου των Κρατικών Λαχείων από τη Διοίκηση του Υπουργείου. τόµ. Ι', σ. 7820.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου των καταθέσεων
του εξωτερικού. τόµ. Ι', σ. 7821.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη φορολόγηση των αυτοκινήτων των πολυτέκνων. τόµ. ΙΒ', σ. 8817.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη δυσµενή µεταχείριση των πολύτεκνων οικογενειών όσον αφορά τη φορολόγηση των ακινήτων. τόµ. ΙΔ',
σ. 10781.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την περικοπή των συντάξεων που απονέµονται
στις οικογένειες των πεσόντων των τριών όπλων των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. ΙΕ', σ. 11102.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τα προβλήµατα των συνταξιοδοτούµενων πολύτεκνων δηµοσίων υπαλλήλων. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12107.
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις
ελλείψεις σε διδακτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό των σχολείων στις Κυκλάδες. τόµ. Θ', σ.
7004.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την
ενεργοποίηση του Φορέα Διαχείρισης της Παλαιάς Πόλης
της Κέρκυρας. τόµ. ΙΑ', σ. 8121.

Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) του Ηρακλείου Κρήτης. τόµ.
ΙΑ', σ. 8497.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη
χορήγηση πλήρους αυτοδυναµίας στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήµιο στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του ακαδηµαϊκού χάρτη της χώρας. τόµ. ΙΔ', σ. 10779.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα
αρχαιολογικά ευρήµατα που αποκαλύφθηκαν µε την ανασκαφή στο σταθµό του Μετρό Εγνατίας και Βενιζέλου στη
Θεσσαλονίκη. τόµ. ΙΕ', σ. 11104.
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την πορεία
των εργασιών κατάρτισης του Εθνικού Κτηµατολογίου. τόµ.
ΙΑ', σ. 8495.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την αναγκαιότητα προώθησης και άµεσης εφαρµογής προγραµµάτων
κοµποστοποίησης. τόµ. ΙΔ', σ. 10179.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τα µέτρα για
τη νέα αντιπυρική περίοδο. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12110.
Υπουργείο Υγείας
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων για την ψυχική
υγεία. τόµ. Β', σ. 833.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την πλήρη στελέχωση του νοσοκοµείου Λαµίας µε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. τόµ. Β', σ. 835.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την καταβολή των οφειλών των ασφαλιστικών ταµείων
στο Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης. τόµ. Β', σ. 836.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τον κίνδυνο για την υγεία των νεφροπαθών εξαιτίας της
οικονοµικής δυσπραγίας του ΕΟΠΥΥ. τόµ. Ε', σ. 3965.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την πρωτοβάθµια υγειονοµική περίθαλψη στη Χίο. τόµ.
Ε', σ. 3967.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη βιωσιµότητα των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. τόµ. Ε', σ.
3969.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τις χρηµατοδοτήσεις προς τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). τόµ. ΣΤ', σ. 4677.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την επίλυση των λειτουργικών προβληµάτων και ελλείψεων του νοσοκοµείου ΠΑΝΑΓΙΑ, πρώην ΒΞ Νοσοκοµείο
ΙΚΑ Θεσσαλονίκης. τόµ. ΣΤ', σ. 4784.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τα προβλήµατα στελέχωσης και λειτουργίας των τοπικών
γραµµατειών επικοινωνίας για το ραντεβού του ΕΟΠΥΥ.
τόµ. Ζ', σ. 4951.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την προπληρωµή των αιµοκαθάρσεων από τους νεφροπαθείς προκειµένου να νοσηλευτούν. τόµ. Ζ', σ. 4953.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη στελέχωση των κενών περιφερειακών ιατρείων άγο-
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νων και νησιωτικών περιοχών από τους γιατρούς που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. τόµ. Ζ', σ. 5104.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη σχεδιαζόµενη κατάργηση του Ινστιτούτου Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ). τόµ. Ζ', σ. 5107.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε το χρονοδιάγραµµα των διοικητικών αλλαγών στο χώρο
της υγείας. τόµ. Θ', σ. 6753.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την επίλυση των προβληµάτων δυσλειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Βόλου. τόµ. Θ', σ. 6754.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας στο ΕΚΑΒ
Κρήτης. τόµ. Θ', σ. 7006.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τις ιδιωτικές εταιρείες τηλεφωνικών ραντεβού για τον ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΑ', σ. 8116.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την αύξηση του αριθµού των θέσεων ΤΕ Νοσηλευτών
στο "Βενιζέλειο - Πανάνειο" Νοσοκοµείο Ηρακλείου. τόµ.
ΙΒ', σ. 9153.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την καθυστέρηση χορήγησης των οδοιπορικών στους νεφροπαθείς. τόµ. ΙΒ', σ. 9155.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την οικονοµική επιβάρυνση της Ελληνικής Φαρµακοβιοµηχανίας από την ακολουθούµενη πολιτική στη συνταγογράφηση και κοστολόγηση των φαρµάκων. τόµ. ΙΓ', σ.
9851.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τις µεταµοσχεύσεις οργάνων από θανόντα δότη και την
υποχρεωτική αφαίρεσή τους από το 2013 µε βάση το ν.
3984/2011. τόµ. ΙΓ', σ. 9853.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την καταβολή των οδοιπορικών στους νεφροπαθείς του
δηµοσίου. τόµ. ΙΓ', σ. 9854.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την απόδοση των δαπανών µετακίνησης των αιµοκαθαροµένων ασφαλισµένων από τον ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΔ', σ.
10177.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την αναθεώρηση της απόφασης του ΕΟΠΥΥ για µείωση
του αριθµού συνεδριών και το ποσού που δικαιολογεί για
λογοθεραπεία. τόµ. ΙΔ', σ. 10783.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τις καταγγελίες για τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου. τόµ. ΙΖ', σ. 12684.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τα προβλήµατα στη λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού
Νεφρού του Νοσοκοµείου Βόλου. τόµ. ΙΖ', σ. 12686.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την κατάσταση του Κέντρου Υγείας Περιστερίου. τόµ.
ΙΗ', σ. 13299.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη λειτουργία της Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής. τόµ. ΙΘ', σ. 13739.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στις µονάδες υγείας
του Νοµού Μαγνησίας. τόµ. ΙΘ', σ. 13740.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη µονιµοποίηση των γιατρών του ΙΚΑ Τρικάλων που λήγουν οι συµβάσεις τους. τόµ. Κ', σ. 14137.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ:
Πρωθυπουργός
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις επαφές του Πρωθυπουργού µε ξένους ηγέτες και τη συνέχιση της εφαρµογής της πολιτικής του Μνηµονίου. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Α', σ. 643.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών).
τόµ. Α', σ. 755.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τη δηµόσια οµολογία
στελεχών του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου περί "λάθους" στο δηµοσιονοµικό πολλαπλασιαστή. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Ι', σ. 8008.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου. (Απαντήθηκε από
τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. ΙΕ', σ. 11052.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την παραδοχή του
λάθους από τους δανειστές, τις ελληνικές θέσεις και την επικείµενη Σύνοδο Κορυφής. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. ΙΗ', σ. 13234.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κάλυψης των απωλειών των ασφαλιστικών ταµείων και του ΕΟΠΠΥ, ώστε να διασφαλιστεί η
καταβολή των συντάξεων και η παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των ασφαλισµένων. (Απαντήθηκε από τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).
τόµ. ΙΗ', σ. 13236.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στο πρόγραµµα δακοκτονίας. τόµ. Α', σ.
249.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη ρύθµισης των κτηνοτροφικών χρεών. τόµ. Α', σ. 518.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης του αρδευτικού έργου Αναβάλου. τόµ. Α', σ. 531.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: α) σχετικά
µε την ανάγκη καταβολής αποζηµιώσεων των µαστιχοπαραγωγών Χίου που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές
και β) σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποκατάστασης των ζηµιών µετά την καταστροφική φωτιά στη Χίο. τόµ. Α', σ. 634.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτι-
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κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αποζηµίωσης στους πληγέντες βαµβακοπαραγωγούς από το
πράσινο σκουλήκι. τόµ. Α', σ. 647.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη διεύρυνση της
ψαλίδας στις τιµές µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. τόµ.
Β', σ. 1034.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων που προκάλεσε η πυρκαγιά στη Χίο. τόµ.
Β', σ. 1036.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
κατά της καταστροφής των αµπελώνων. τόµ. Β', σ. 1172.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
αντιµετώπισης των προβληµάτων κτηνοτροφίας. τόµ. Β', σ.
1734.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη καταβολής στους κτηνοτρόφους της εξισωτικής αποζηµίωσης.
τόµ. Γ', σ. 2189.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις οφειλές της
Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Βέροιας σε εργαζόµενους που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας. τόµ. Γ', σ.
2232.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πιστοποίηση
του ελαιόλαδου βάσει των βιοδραστικών ουσιών. τόµ. Γ', σ.
2418.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
αποζηµιώσεων στους πυρόπληκτους της Τροιζηνίας. τόµ.
Γ', σ. 2526.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λειτουργία Εργαστηρίου Ελαιολάδου στο νησί της Λέσβου. τόµ. Δ', σ.
2571.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τους οικονοµικούς ελέγχους σε δευτεροβάθµιες συνεταιριστικές οργανώσεις. τόµ. Δ', σ. 2857.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη στήριξη των αµπελοκαλλιεργητών και της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αµπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ). τόµ. Ε', σ.
3341.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
εισφορών των αγροτών υπέρ ΕΛΓΑ. τόµ. Ε', σ. 3402.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη νοµιµοποίηση
των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. τόµ. Ε', σ. 3915.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αγροτική οικονοµία. τόµ. ΣΤ', σ. 4701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του αρδευτικού δικτύου Φυλλίδος του Νοµού Σερρών. τόµ.
ΣΤ', σ. 4710.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µη καταβολή

του 50% της ενιαίας ενίσχυσης 2012 σε Λάκωνες Αγρότες.
τόµ. ΣΤ', σ. 4712.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την εφαρµογή
της βιολογικής καταπολέµησης του έλκους της καστανιάς
στην περιοχή της Αγιάσου στο Νοµό Λέσβου. τόµ. ΣΤ', σ.
4713.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη στασιµότητα
στο πρόγραµµα για νέους βιοκαλλιεργητές. τόµ. ΣΤ', σ.
4748.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη ενίσχυσης της ελληνικής κτηνοτροφίας. τόµ. ΣΤ', σ. 4890.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη στρατηγική και
το σχεδιασµό για την ανασυγκρότηση του αγροτικού τοµέα.
τόµ. Ζ', σ. 5171.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καταστροφές
κηπευτικών στην περιοχή της Πρέβεζας από τον ισχυρό ανεµοστρόβιλο στις 29-11-2012. τόµ. Ζ', σ. 5244.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόρριψη της
αποζηµίωσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση των πληγέντων
από το πράσινο σκουλήκι βαµβακοπαραγωγών, για το
2010. τόµ. Ζ', σ. 5731.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αναγκαίες αλλαγές στο "Σύστηµα Ολοκληρωµένης Διαχείρισης στην Παραγωγή Σακχαρότευτλων". τόµ. Θ', σ. 7146.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στον τοµέα της αλιείας. τόµ. Θ', σ. 7148.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά:
α) µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του αγροτικού
χώρου και β) µε τα προβλήµατα στον αγροτικό τοµέα. τόµ.
Ι', σ. 7547.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις εγκρίσεις των
υποβληθέντων σχεδίων βελτίωσης από τους αγρότες. τόµ.
ΙΑ', σ. 8270.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη στήριξη των
νέων αγροτών µέσα από το πρόγραµµα «Αλέξανδρος
Μπαλτατζής» και το Ταµείο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας.
τόµ. ΙΓ', σ. 9691.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το νέο οργανόγραµµα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και την κατάργηση τεσσάρων Περιφερειακών Κέντρων
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου. τόµ. ΙΓ', σ.
9693.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την πρόληψη εξάπλωσης του µελιταίου πυρετού στο ζωικό κεφάλαιο. τόµ. ΙΓ', σ. 10033.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη συγχώνευση
του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας στον Ελληνικό
Γεωργικό Οργανισµό "Δήµητρα". τόµ. ΙΕ', σ. 11063.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την δακοκτονία
στο Νοµό Χανίων και συνολικά στην Κρήτη. τόµ. ΙΕ', σ.
11082.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόδοση των
µέτρων στήριξης της ελληνικής αλιείας και τον εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών. τόµ. ΙΕ', σ. 11248.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ένταξη έργων
του Νοµού Τρικάλων στο Πρόγραµµα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». τόµ. ΙΣΤ', σ. 12026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων που έχει δηµιουργήσει η εφαρµογή του
ν. 4061/2012 για τη µίσθωση ακινήτων που προορίζονται
για βόσκηση σε κατά κύριο επάγγελµα κτηνοτρόφους. τόµ.
ΙΣΤ', σ. 12076.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αποζηµίωσης στους πληγέντες παραγωγούς φρούτων της Κεντρικής Μακεδονίας. τόµ. ΙΖ', σ. 12183.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη άµεσων εκτιµήσεων από τον ΕΛΓΑ στις αγροτικές καλλιέργειες
που επλήγησαν από ισχυρές χαλαζοπτώσεις στη Μακεδονία. τόµ. ΙΗ', σ. 13373.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
στους πληγέντες από την πυρκαγιά µαστιχοπαραγωγούς και
ελαιοπαραγωγούς του Νοµού Χίου. τόµ. ΙΘ', σ. 13830.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΚΔ', σ. 1654.
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε το "Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο". τόµ. Κ', σ. 14393.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την απόρριψη
σχεδίου δράσης για τον κλάδο της γούνας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. τόµ. Κ', σ. 14430.
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τα αποτελέσµατα στην ελληνική οικονοµία από την εφαρµογή της πολιτικής των αποκρατικοποιήσεων. τόµ. Α', σ. 247.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την "ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ". τόµ. Α', σ. 263,
440, τόµ. Ζ’, σ. 5468, 5478
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη δηµιουργία Ειδικών Οικονοµικών
Ζωνών (ΕΟΖ) στις ιδιαιτέρου εθνικού ενδιαφέροντος περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Α', σ. 488.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την επικείµενη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ. τόµ. Α', σ. 489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και

Δικτύων, σχετικά µε το σχεδιασµό της Κυβέρνησης για τον
ΟΣΕ και τις σιδηροδροµικές µεταφορές. τόµ. Α', σ. 491.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη συνέχιση των εργασιών κατασκευής
του Αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. τόµ. Α', σ.
530.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την ανάγκη ελέγχου και περιορισµού
στην κυκλοφορία τετράτροχων µοτοποδηλάτων στην περιοχή των Μαλίων Κρήτης. τόµ. Α', σ. 627.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την απογραφή των εργαζοµένων σε εργολαβίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, των Συµπράξεων
Δηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΔΙΤ), καθώς και του ποσοστού των Ελλήνων εργαζοµένων µε συµβάσεις έργου της
"ΣΤΑΣΥ ΑΕ". τόµ. Α', σ. 653.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα, τη χρηµατοδότηση και την πορεία των έργων κατασκευής του αυτοκινητόδροµου της Κεντρικής Ελλάδας Ε-65. τόµ. Α', σ. 695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποπεράτωσης των
µεγάλων κατασκευαστικών έργων. τόµ. Α', σ. 696.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη λειτουργία των κυλιόµενων σκαλών
στο Διεθνές Αεροδρόµιο Ρόδου. τόµ. Α', σ. 728.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη µεταβίβαση της λειτουργίας και της
συντήρησης της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων αξόνων της στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δηµοσίου. τόµ. Α', σ. 730.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τις εναρµονισµένες πρακτικές τιµών από κτηνοτροφικές επιχειρήσεις. τόµ. Α', σ. 816.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε το Μετρό Θεσσαλονίκης. τόµ. Α', σ.
829.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση
του παρεµπορίου. τόµ. Β', σ. 954.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε δηλώσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Μάρτιν Σουλτς για την ανάγκη ελέγχου της ανάπτυξης της Ελλάδος από ευρωπαίους αξιωµατούχους. τόµ. Β', σ. 1016.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την πορεία των οδικών έργων της Λακωνίας. τόµ. Β', σ. 1736.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη σύνδεση Αλεξανδρούπολης και
Μπουργκάς µε σιδηροδροµική γραµµή. τόµ. Β', σ. 1737.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την παραχώρηση συντήρησης και εκµετάλλευσης
της Εγνατίας Οδού σε ιδιώτες. τόµ. Γ', σ. 1778.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τις Στρατηγικές Επενδύσεις "fast track"
για βιοµηχανικές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) στην
Κρήτη. τόµ. Γ', σ. 1834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την συγχώνευση της Κεντρικής Αγοράς
Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΚΑΘ ΑΕ) µε τον Οργανισµό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ ΑΕ). τόµ. Γ', σ. 1839.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011. τόµ. Γ', σ.
2226.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη διαδικασία αξιολόγησης των ιδιωτικών επενδύσεων και τη λειτουργία της αρµόδιας υπηρεσίας. τόµ. Γ', σ. 2227.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την απορρόφηση του ΕΣΠΑ. τόµ. Γ', σ.
2334.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την ενεργοποίηση του Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης. τόµ. Γ', σ.
2519.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή της Ιόνιας Οδού. τόµ.
Δ', σ. 2856.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων
στο οδικό δίκτυο του Νοµού Πέλλης. τόµ. Δ', σ. 2929.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µείωση των τιµών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. τόµ. Δ', σ. 2940.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ. τόµ.
Ε', σ. 3908.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την αποκατάσταση των σεισµοπλήκτων
στους Νοµούς Αχαϊας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας. τόµ.
Ε', σ. 3910.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη µείωση των τιµών των βασικών καταναλωτικών αγαθών και εφοδίων παραγωγής. τόµ. ΣΤ', σ.
4857.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή του έργου "Ολυµπία Οδός". τόµ. ΣΤ', σ. 4863, τόµ. ΙΖ’, σ. 12602

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τις ενέργειες για τον επανασχεδιασµό
προγραµµάτων του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας
και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και την υλοποίηση της συµφωνίας
µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ενίσχυση
της ρευστότητας της οικονοµίας. τόµ. ΣΤ', σ. 4865.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη θέσπιση ειδικής σήµανσης που θα
πιστοποιεί την ελληνική προέλευση των προϊόντων. τόµ.
ΣΤ', σ. 4893.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον έλεγχο των τιµών των βασικών λιπασµάτων. τόµ. ΣΤ', σ. 4895.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την πρόβλεψη για την απορρόφηση
του ΕΣΠΑ 2013. τόµ. Ζ', σ. 4901.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων
στις εργασίες κατασκευής του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης. τόµ.
Ζ', σ. 4903.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε το έργο ύδρευσης της Κέρκυρας και
των Παξών. τόµ. Ζ', σ. 5046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και
της έκτασης της Ναυτικής Βιοµηχανικής Περιοχής Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ζ', σ. 5243.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανακούφιση
των δανειοληπτών. τόµ. Ζ', σ. 5462.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ. τόµ.
Ζ', σ. 5466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των τιµών των εισιτηρίων των µέσων µαζικής µεταφοράς (ΜΜΜ). τόµ. Ζ', σ.
5480.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη διάθεση γαλακτοκοµικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές. τόµ. Ζ', σ. 5482.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη συµφωνία χρηµατοδότησης της ελληνικής οικονοµίας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. τόµ. Ζ', σ. 5729.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τις ενέργειες για το χαρακτηρισµό της
Χίου ως πυρόπληκτης περιοχής και τη χρηµατοδότησή της
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλληλεγγύης. τόµ. Θ', σ. 6725.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
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Δικτύων, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας των δηµοσίων ΚΤΕΟ. τόµ. Θ', σ. 6727.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή της Ιόνιας Οδού. τόµ.
Θ', σ. 6732.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή του βορείου οδικού άξονα Κρήτης. τόµ. Θ', σ. 6888.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε το νέο διεθνές αεροδρόµιο στο Καστέλλι. τόµ. Θ', σ. 6889.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε δηµοσιεύµατα εφηµερίδας για έκδοση
εγκυκλίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης. τόµ. Θ', σ. 6977.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων της αντιµετώπισης της
ακρίβειας στην αγορά. τόµ. Θ', σ. 6979.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη στάση της Κυβέρνησης ως προς
τους εργαζοµένους στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. τόµ.
Θ', σ. 7061.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων µείωσης των τιµών των
ειδών βασικών αναγκών. τόµ. Θ', σ. 7161.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την αποκατάσταση των σεισµοπαθών
της 8ης Ιουνίου του 2008 του Νοµού Ηλείας. τόµ. Ι', σ.
7556.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη λειτουργία του πολιτικού αεροδροµίου της Ανδραβίδας. τόµ. Ι', σ. 8013.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την ενεργοποίηση των τραπεζών για
παροχή στήριξης στο ΕΣΠΑ. τόµ. Ι', σ. 8014.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την επαναφορά της επιδότησης του κόστους µισθοδοσίας στο 12% για τις επιχειρήσεις που είναι
εγκατεστηµένες στους Νοµούς Καβάλας και Δράµας. τόµ.
ΙΑ', σ. 8216.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τις υπέρογκες χρεώσεις των εταιρειών
κινητής τηλεφωνίας. τόµ. ΙΑ', σ. 8220.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη θεσµική ανεπάρκεια στον έλεγχο
του αθέµιτου ανταγωνισµού στη χώρα µας. τόµ. ΙΑ', σ.
8272.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και

Δικτύων, σχετικά µε την προστασία των επενδυτών κατά
των τροποιητικών αποφάσεων υπαγωγής των ενεργειακών
επενδύσεων στον Αναπτυξιακό Νόµο. τόµ. ΙΑ', σ. 8278.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή του οδικού άξονα "Ρυζόµυλος-Πύλος-Μεθώνη". τόµ. ΙΑ', σ. 8293.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την επανασύνδεση των παροχών νερού
στο Δήµο Δραπετσώνας και Κερατσινίου. τόµ. ΙΑ', σ. 8294.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την πώληση του αεροδροµίου του Ελληνικού παρά την ύπαρξη αντίθετης απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας. τόµ. ΙΑ', σ. 8469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη δηµιουργία των Ειδικών Οικονοµικών Ζωνών (ΕΟΖ). τόµ. ΙΑ', σ. 8479.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την εγκατάσταση συστήµατος εισροών
και εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου και της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΓ',
σ. 9833.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εισροών-εκροών στα πρατήρια καυσίµων για την αποφυγή της λαθρεµπορίας και της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΔ', σ. 10770.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την πρόσληψη από το Γενικό Γραµµατέα Μεταφορών ως συµβούλου ατόµου για το οποίο εκκρεµεί δίωξη σε βαθµό κακουργήµατος. τόµ. ΙΕ', σ. 11065.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τις εργολαβικές διεκδικήσεις της κοινοπραξίας "ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε." από το ελληνικό δηµόσιο. τόµ.
ΙΕ', σ. 11065.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη συµπεριφορά τραπεζικού ιδρύµατος
προς τον Εκδοτικό Οίκο "ΠΑΠΑΖΗΣΗ". τόµ. ΙΕ', σ. 11075.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας
του κρατικού αερολιµένα Κέρκυρας. τόµ. ΙΕ', σ. 11077.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Θεσσαλονίκης για τη δωρεάν µετακίνηση των
ανέργων. τόµ. ΙΕ', σ. 11078.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση των καταθέσεων των
Ελλήνων αποταµιευτών/οφειλετών από τις τράπεζες, για απαιτήσεις τους προς αυτούς χωρίς την τήρηση των διαδικασιών του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. τόµ. ΙΕ', σ. 11240.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανά-
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πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τα προβλήµατα των πωλητών των λαϊκών αγορών. τόµ. ΙΕ', σ. 11241.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την αποκρατικοποίηση του αερολιµένος Χανίων. τόµ. ΙΕ', σ. 11298.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 78 του ν. 4146/2013. τόµ. ΙΕ', σ. 11300.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την επικείµενη ιδιωτικοποίηση του αεροδροµίου Χανίων. τόµ. ΙΕ', σ. 11303.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τον καθορισµό των αποδοχών των εργαζοµένων στις Αστικές Συγκοινωνίες. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12029.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση των οδικών έργων των
τµηµάτων Κορίνθου - Πάτρας της Ολυµπίας Οδού, της Ιονίας Οδού και του Άξονα Ακτίου - Αµβρακίας. τόµ. ΙΣΤ', σ.
12030.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την τουριστική ανάπτυξη των νησιών
του Αργοσαρωνικού και της ευρύτερης περιοχής Αργολίδας
και Ερµιονίδος. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τις διαδικασίες συγχώνευσης των φορέων "ΟΣΚ Α.Ε."-"ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε."-"ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." και µετατροπής τους σε "ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.". τόµ. ΙΣΤ', σ. 12084.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση της δράσης ενίσχυσης
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. τόµ. ΙΖ', σ. 12210.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την επαναλειτουργία της σιδηροδροµικής γραµµής Αγρινίου - Μεσολογγίου. τόµ. ΙΖ', σ. 12220.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση της µελέτης του έργου
του περιφερειακού δρόµου Αλεξανδρούπολης. τόµ. ΙΖ', σ.
12603.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του µη επιλέξιµου
ΦΠΑ των έργων του ΕΣΠΑ του Δήµου Φαιστού. τόµ. ΙΖ', σ.
12604.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε το φαινόµενο της λαθρεπιβίβασης στα
µέσα µαζικής µεταφοράς. τόµ. ΙΖ', σ. 12852.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την ενδεχόµενη άρση της αναστολής
στους πλειστηριασµού της πρώτης κατοικίας από τον Ιανουάριο του 2014. τόµ. ΙΗ', σ. 13167.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τις υψηλές τιµές σε βασικά αγαθά στη
χώρα µας. τόµ. ΙΗ', σ. 13169.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση του οδικού έργου της
παράκαµψης Βασιλικού Ευβοίας. τόµ. ΙΗ', σ. 13246.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την εγκατάσταση συστήµατος Common
User Terminal Equipment (C.U.T.E.) στο Αεροδρόµιο Χανίων. τόµ. ΙΗ', σ. 13271.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη διακοπή των έργων επί του κάθετου
άξονα της Εγνατίας Οδού στο τµήµα Μάνδρα-Ψαθάδες-Διδυµότειχο. τόµ. ΙΗ', σ. 13370.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τα οργανικά και λειτουργικά προβλήµατα στα αστικά λεωφορεία. τόµ. ΙΗ', σ. 13371.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε το εκδοτικό συγκρότηµα "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ". τόµ. ΙΘ', σ. 13602.
Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ανάγκη στάθµευσης πυροσβεστικού ελικοπτέρου στα Χανιά.
τόµ. Α', σ. 258.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από την πυρκαγιά σε χωριά του
Δήµου Κισσάµου Χανίων. τόµ. Α', σ. 294.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την απονοµή δικαιοσύνης στα φαινόµενα διαφθοράς στο Πυροσβεστικό Σώµα. τόµ. Α', σ. 457.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την πολιτική αντιµετώπιση των φαινοµένων ρατσιστικής βίας. τόµ.
Α', σ. 497.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης µέσω του επιχειρησιακού σχεδίου "Ξένιος Ζεύς". τόµ. Α', σ. 498.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την εκποµπή διαδικτυακού τόπου Indymedia. τόµ. Α', σ. 506.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά: α) µε τα µέτρα αντιµετώπισης των δασικών πυρκαγιών
και β) µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των πυρκαγιών.
τόµ. Α', σ. 507.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη δηµόσια συνάθροιση Πακιστανών στο κέντρο της Αθήνας.
τόµ. Α', σ. 509.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λειτουργία του Τµήµατος Δοκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου
κατά το ακαδηµαϊκό έτος 20120-2013. τόµ. Α', σ. 758.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και τη χρήση εναλλακτικών εγγράφων
για απόδειξη ταυτοπροσωπίας. τόµ. Α', σ. 759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αποµάκρυνση των παράνοµων µεταναστών και την αποκατάσταση του αισθήµατος ασφάλειας των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας. τόµ. Γ', σ. 1845.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρων Υποδοχής Λαθροµεταναστών στο Νοµό
Δωδεκανήσου. τόµ. Γ', σ. 1846.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αστυνοµική παρουσία έξω από τα Κεντρικά Γραφεία του
Κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. Γ', σ.
1847.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας στις περιοχές πέριξ της Σπάρτης
εξαιτίας της παραβατικής συµπεριφοράς των Αθιγγάνων.
τόµ. Γ', σ. 2329.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη δηµιουργία προσφυγικών καταυλισµών σε νησιά του Αιγαίου.
τόµ. Γ', σ. 2331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την δυσλειτουργία του 6ου Σ.Π. Κορίνθου ως Κέντρου Φύλαξης
λαθροµεταναστών και το προβλήµατα του αστυνοµικού
προσωπικού. τόµ. Δ', σ. 2575.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν από τις
πυρκαγιές στη Ζάκυνθο. τόµ. Δ', σ. 2930.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την "απελευθέρωση λαθροµεταναστών από τα Κέντρα Κράτησης
Μεταναστών". τόµ. Δ', σ. 2934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε δηµοσιεύµατα της βρετανικής εφηµερίδας "GUARDIAN" περί "βάναυσης συµπεριφοράς των οργάνων της Ελληνικής Αστυνοµίας σε διαδηλωτές". τόµ. Δ', σ. 2935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αναθεώρηση της Συνθήκης "Δουβλίνο ΙΙ". τόµ. Ζ', σ. 5241.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της ρατσιστικής βίας στη χώρα µας. τόµ. Θ', σ.
6976.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις καταστροφές του δικτύου ηλεκτροδότησης στην Περιφέρεια
Καρδίτσας. τόµ. ΙΑ', σ. 8772.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου Υποδοχής Λαθροµεταναστών στο 523ο Κέντρο Νεοσυλλέκτων Τάγµατος Πεζικού του Στρατοπέδου
του Μαυροδενδρίου Κοζάνης. τόµ. ΙΒ', σ. 9115.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τα περι-

στατικά εκβιασµών και επιθέσεων εναντίον αθλητικών δηµοσιογράφων. τόµ. ΙΒ', σ. 9117.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την πρόσληψη των επιτυχόντων επτακοσίων είκοσι πέντε Δόκιµων
Πυροσβεστών στο Πυροσβεστικό Σώµα. τόµ. ΙΓ', σ. 9775.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ανάγκη ενίσχυσης της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Κορινθίας.
τόµ. ΙΖ', σ. 12173.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και την ετοιµότητα του
κρατικού µηχανισµού. τόµ. ΙΖ', σ. 12175.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη χορήγηση του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
στο Πυροσβεστικό Σώµα. τόµ. ΙΖ', σ. 12177.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων προστασίας των κατοίκων των ακριτικών περιοχών
της ελληνοαλβανικής µεθορίου από αλλοδαπούς κακοποιούς. τόµ. ΙΖ', σ. 12179.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Σωφρονιστικού
Συστήµατος. τόµ. Α', σ. 245.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σωφρονιστικών
καταστηµάτων της χώρας. τόµ. Α', σ. 274.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε το ζήτηµα της σύλληψης και κράτησης των οροθετικών
γυναικών. τόµ. Α', σ. 276.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη στελέχωση του Γενικού Καταστήµατος Κράτησης Νιγρίτας. τόµ. Α', σ. 278.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την παράνοµη κατασκήνωση σε αιγιαλούς, παραλίες και
σε κοινόχρηστους χώρους γενικότερα. τόµ. Α', σ. 437.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την τήρηση των νόµιµων διαδικασιών και την ηθική αποκατάσταση για τις οροθετικές, φυλακισµένες γυναίκες στις
φυλακές Κορυδαλλού. τόµ. Α', σ. 438.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τον Πακιστανό λαθροµετανάστη στο τραγικό συµβάν της
Πάρου. τόµ. Α', σ. 497.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις άδειες των κρατουµένων στα σωφρονιστικά καταστήµατα της χώρας. τόµ. Α', σ. 707.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη χορήγηση αδειών στους κρατούµενους των σωφρονιστικών καταστηµάτων της χώρας. τόµ. Α', σ. 744.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιο-
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σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις συγχωνεύσεις ειρηνοδικείων και την µείωση των αποδοχών των δικαστικών. τόµ. Β', σ. 961.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την κατάργηση των άρθρων του Ποινικού Κώδικα περί
βλασφηµίας. τόµ. Β', σ. 1042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ένταξη της Ελλάδας σε καθεστώς αυστηρής επιτήρησης από την Επιτροπή κατά της Διαφθοράς του Συµβουλίου
της Ευρώπης (GRECO). τόµ. Β', σ. 1164.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις καταθέσεις πολιτικών σε ελβετικές τράπεζες και την
αναζήτηση παράνοµων κεφαλαίων που µεταφέρθηκαν στο
εξωτερικό. τόµ. Γ', σ. 1779.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη λήψη µέτρων κάλυψης των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών της υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης των καταστηµάτων κράτησης. τόµ. Γ', σ. 2228.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ανάγκη εφαρµογής ποινικών διατάξεων για την βλασφηµία των Θείων. τόµ. Γ', σ. 2423.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την λήψη µέτρων αποτροπής περιστατικών βίας κατά αλλοδαπών. τόµ. Γ', σ. 2426.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη λειτουργία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων. τόµ. Γ', σ. 2509.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την καθυστέρηση στη λειτουργία του προγράµµατος του
ΚΕΘΕΑ λόγω καταστροφής των εγκαταστάσεών του κατά
την πρόσφατη εξέγερση στις φυλακές Κορυδαλλού. τόµ. Γ',
σ. 2511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου "Athens Indymedia".
τόµ. Δ', σ. 2867.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις ελλείψεις στα µέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια. τόµ.
Ε', σ. 3332.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ανάγκη συνταγµατικής αναθεώρησης και την τήρηση
της νοµιµότητας στις προαγωγές στο Δικαστικό Σώµα. τόµ.
Ε', σ. 3334.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ανάγκη διορισµού µόνιµου υποθηκοφύλακα Καστοριάς. τόµ. Ζ', σ. 5059.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την απόδραση του Αφγανού δολοφόνου του Αθανασίου
Λαζανά από τη στέγη ανηλίκων στη Νέα Ιωνία Βόλου, µετά
τη µεταφορά του µε δικαστική απόφαση από τις φυλακές ανηλίκων Αυλώνος. τόµ. Ζ', σ. 5403.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την κατάθεση σχεδίου νόµου για το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό έγκληµα. τόµ. Ζ', σ. 5465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την καθυστέρηση στην απονοµή της Δικαιοσύνης στη
χώρα µας. τόµ. Ζ', σ. 5713.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη διαχείριση των εγκληµατιών από τις δικαστικές αρχές.
τόµ. Θ', σ. 6720.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη δήµευση και την εκποίηση των περιουσιών προσώπων
που καταδικάστηκαν τελεσίδικα για οικονοµικά εγκλήµατα
κατά του δηµοσίου. τόµ. Θ', σ. 6721.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την υποστελέχωση και την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής των Γραφείων των Οικονοµικών Εισαγγελέων. τόµ. Θ',
σ. 6723.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τα προβλήµατα της Κλειστής Φυλακής Τρικάλων. τόµ. Ι',
σ. 7554.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη διεκδίκηση γερµανικών αποζηµιώσεων από τους κατοίκους Διστόµου Βοιωτίας. τόµ. Ι', σ. 7787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την απόδραση των κρατουµένων από τις φυλακές Τρικάλων. τόµ. ΙΓ', σ. 9786, τόµ. ΙΕ', σ. 11242.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη λήψη µέτρων για την αποσυµφόρηση των φυλακών
της χώρας. τόµ. ΙΓ', σ. 10031.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη λήψη µέτρων ασφάλειας στις φυλακές Τρικάλων. τόµ.
ΙΓ', σ. 10111.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τα προβλήµατα από την τοποθέτηση υπαλλήλων στις δικαστικές υπηρεσίες µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
τόµ. ΙΔ', σ. 10697.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη δυνατότητα αξιοποίησης των Αγροτικών Φυλακών της
Χώρας. τόµ. ΙΔ', σ. 10776.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τα δηµοσιεύµατα περί µετατροπής στρατοπέδων σε κέντρα κράτησης για τους οφειλέτες δηµοσίου. τόµ. ΙΕ', σ.
10968.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε το συµβάν στη Μανωλάδα και την έκθεση του Επιτρόπου
του Συµβουλίου της Ευρώπης κ. Νιλς Μούιζνιεκς. τόµ. ΙΕ',
σ. 11246.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
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µε την απόσυρση του σχεδίου νόµου για την καταπολέµηση
του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12022.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις γερµανικές αποζηµιώσεις και την άδεια εκτέλεσης
της απόφασης του Διστόµου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12078.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις πολεµικές αποζηµιώσεις από τις καταστροφές των
στρατευµάτων κατοχής. τόµ. ΙΗ', σ. 13273.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την επαναφορά της αναγραφής του θρησκεύµατος στις
ταυτότητες. τόµ. ΚΒ', σ. 308.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα Καταστήµατα
Κράτησης της Βόρειας Ελλάδας. τόµ. ΚΒ', σ. 410.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την εκτέλεση της απόφασης της Ολοµέλειας του Αρείου
Πάγου για το Δίστοµο. τόµ. ΚΔ', σ. 1797.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την εξαφάνιση των πεντακοσίων δύο παιδιών Ροµά από
το ίδρυµα "Αγία Βαρβάρα". τόµ. ΚΔ', σ. 1800.
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την αξιοποίηση προσωπικού άµεσα συγχωνευµένων φορέων. τόµ. Α', σ. 501.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την ανακοίνωση για συγχωνεύσεις Φορέων Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών. τόµ. Α', σ. 649.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τα νέα πειθαρχικά συµβούλια των δηµοσίων υπαλλήλων. τόµ. Β', σ. 956.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την πορεία εφαρµογής του Ειδικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος για τη "Διοικητική Μεταρρύθµιση 20072013". τόµ. Γ', σ. 1755.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την τοποθέτηση και µετάθεση των υπαλλήλων
του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στον τόπο
καταγωγής τους. τόµ. Γ', σ. 2333.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την αξιοποίηση των αποφοίτων των Εθνικών
Σχολών Δηµόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
τόµ. Ε', σ. 3881.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το καθεστώς της διαθεσιµότητας των υπαλλήλων. τόµ. ΣΤ', σ. 4888.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τα κριτήρια αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων µε αυξηµένα προσόντα. τόµ. ΙΑ', σ. 8198.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία και στην προσβασιµότητα του ιστότοπου "Διαύγεια". τόµ. ΙΑ', σ. 8655.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη θεσµοθέτηση ασφαλιστικών δικλείδων για
την διακρίβωση των πραγµατικά "επίορκων" δηµοσίων υπαλλήλων από όσους παραπέµπονται για ήσσονος σηµασίας ζητήµατα. τόµ. ΙΒ', σ. 9492.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την τροποποίηση του νόµου 4093/12, ώστε να
µην τίθενται αυτοδικαίως σε αργία οι υπάλληλοι και οι καθηγητές όσον αφορά τα πληµµελήµατα. τόµ. ΙΓ', σ. 10029.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τους νέους Οργανισµούς των Υπουργείων. τόµ.
ΙΕ', σ. 10961.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την αυτοδίκαιη αργία δηµοσίου υπαλλήλου στη
Λάρισα. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11835.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την ολοκλήρωση του δικτύου επικοινωνίας της
δηµόσιας διοίκησης "ΣΥΖΕΥΞΙΣ". τόµ. ΙΣΤ', σ. 11848.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3861/2010
από όλους τους φορείς του δηµοσίου. τόµ. ΙΖ', σ. 12215.
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το στρατόπεδο "ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ"
στην Καλαµάτα. τόµ. Α', σ. 239.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά. τόµ. Α',
σ. 529.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της
Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων(ΕΛΒΟ). τόµ. Α', σ. 824.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη µεταφορά της 76ης Μονάδας Επιστράτευσης στο Στρατόπεδο ΚΕΤ Πατρών. τόµ. Α', σ.
826.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αναβάθµισης του
Ναυστάθµου Σαλαµίνας. τόµ. Β', σ. 1030.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το χρόνο διοίκησης για τους νοσηλευτές αξιωµατικούς στα ναυτικά νοσοκοµεία. τόµ. Β', σ.
1033.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την παραχώρηση του λιµανιού Ρεθύµνου σε τουρκική εταιρεία. τόµ. Β', σ. 1170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη νέα µετάθεση του χρόνου εκτέλεσης της πρώτης βολής του αντιαεροπορικού συστήµατος
S-300. τόµ. Β', σ. 1741.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την συγκρότηση Ταγµάτων Εθνοφυλακής και στο εσωτερικό της χώρας. τόµ. Δ', σ. 2864.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το εργοστάσιο "ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ". τόµ. Δ', σ. 2878.
Συζήτηση από κοινού δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας: α) σχετικά µε τη
συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Ρεθύµνου και β) σχετικά µε τη λειτουργία του Κέντρου
Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων Ρεθύµνου. τόµ. Ε', σ. 3868.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την πιθανή µετεγκατάσταση του
Κέντρου Εκπαιδεύσεως Τεχνικού (ΚΕΤΧ) στην Πάτρα. τόµ.
Ε', σ. 3870, τόµ. ΙΓ’, σ. 9834
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα που αφορούν
στα "Οχυρά Ρούπελ". τόµ. Ε', σ. 3871.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την ανάθεση αστυνοµικών καθηκόντων σε στρατιωτικούς στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε', σ. 3902.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα εξοπλιστικά προγράµµατα υποβρυχίων "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ" και "ΠΟΣΕΙΔΩΝ". τόµ. ΣΤ', σ.
4855.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την απογραφή της ακίνητης περιουσίας του Ταµείου Εθνικής Άµυνας (ΤΕΘΑ). τόµ. ΣΤ', σ.
4899.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις δηλώσεις του Αρχηγού ΓΕΝ για
τη µείωση της επιχειρησιακής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάµεων λόγω των πολιτικών του µνηµονίου. τόµ. Ζ', σ.
5043.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη µετεγκατάσταση της 383 ΜΕΕΑ
από την 113 ΠΜ στη Θεσσαλονίκη στην 112 ΠΜ στην Ελευσίνα. τόµ. Ζ', σ. 5045.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την ανάγκη για άµεσες ενέργειες
περισυλλογής των οστών των πεσόντων µαχητών του Αλβανικού Έπους του '40. τόµ. Ζ', σ. 5239.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την κοινή άσκηση της Πολεµικής
Αεροπορίας Ελλάδος και Ισραήλ µε αντικείµενο ενδεχόµενη επίθεση στο Ιράν. τόµ. Ζ', σ. 5418.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις δηλώσεις του Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος περί κατοχής των σχεδίων για την άµυνα της χώρας. τόµ. Θ', σ. 6947.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την έλλειψη καυσίµων στις Ένοπλες Δυνάµεις. τόµ. Θ', σ. 6956.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα ζητήµατα εθνικής ασφάλειας από την εκµίσθωση ελληνικών λιµένων σε εταιρείες τουρκικών συµφερόντων. τόµ. Θ', σ. 6989.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. τόµ. Ι', σ. 7785.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων
των εργαζοµένων των Ναυπηγείων Ελευσίνας. τόµ. Ι', σ.
7785.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη διµερή συµφωνία µεταξύ Ελλάδας και Ιράκ για διακανονισµό των οφειλών του Ιράκ στο
ελληνικό δηµόσιο. τόµ. Ι', σ. 7791.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη χορήγηση αδειών σε στελέχη
των Ενόπλων Δυνάµεων, προκειµένου να συµµετέχουν σε
προγράµµατα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. τόµ. ΙΓ', σ.
9836.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την άρνηση δωρεάς οπλικών συστηµάτων από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ. τόµ. ΙΓ', σ. 10118.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την κατάργηση των τεθωρακισµένων και µηχανοκίνητων δυνάµεων από τις παρελάσεις. τόµ.
ΙΕ', σ. 11073.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις ελλείψεις στα πολεµικά αεροσκάφη της χώρας. τόµ. ΙΖ', σ. 12180.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την απαγόρευση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας της διάθεσης του βιβλίου µε ιστορικό
περιεχόµενο, που συνέγραψε αξιωµατικός της Πολεµικής
Αεροπορίας. τόµ. ΙΖ', σ. 12212.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την ενίσχυση της αµυντικής θωράκισης της χώρας µας. τόµ. ΙΗ', σ. 13157.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα.
τόµ. Κ', σ. 14418.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις θυγατρικές εταιρείες των ελληνικών αµυντικών συστηµάτων "ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ" και "ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ".
τόµ. Κ', σ. 14420.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αξιοποίηση του προσωπικού
του Α' Σώµατος Στρατού και της 2ης Ταξιαρχίας Υποστήριξης στη δυτική Μακεδονία. τόµ. ΚΒ', σ. 306.
Υπουργείο Εξωτερικών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επίσηµη θέση της Ελλάδας για την ονοµασία των Σκοπίων. τόµ. Α', σ. 291.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την εµφύλια σύρραξη στη Συρία. τόµ. Α',
σ. 435.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την προστασία της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Συρίας. τόµ. Α', σ. 459.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη διευκόλυνση έκδοσης βίζας για την
αύξηση του τουρισµού. τόµ. Α', σ. 523.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την "αλυτρωτική προπαγάνδα των Σκοπίων". τόµ. Β', σ. 1162.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη δηµιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων για κοσοβοποίηση της Θράκης. τόµ. Γ', σ. 2185.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε καταγγελία για κύκλωµα χορήγησης παράνοµων θεωρήσεων εισόδου σε Τούρκους υπηκόους από
την ελληνική Πρεσβεία στα Τίρανα. τόµ. Δ', σ. 2577.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτε-
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ρικών, σχετικά µε το νέο χρηµατοδοτικό πλαίσιο 20142020 και την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
τόµ. ΣΤ', σ. 4653.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη χρήση του ονόµατος της Μακεδονίας
σε διπλωµατικό και εµπορικό επίπεδο από το κράτος των
Σκοπίων. τόµ. Ζ', σ. 4905.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Αλβανίας για την εδαφική ακεραιότητα του ελληνικού κράτους. τόµ. Ζ', σ. 5169.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την απλοποίηση των διαδικασιών εισόδου για βραχείες τουριστικές επισκέψεις από πολίτες της
Τουρκίας. τόµ. Ζ', σ. 5416.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την οριοθέτηση της ΑΟΖ µεταξύ Ελλάδας
και Αλβανίας και τις δηλώσεις Αλβανών πολιτικών περί
"Τσαµουριάς". τόµ. Θ', σ. 6728.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη "θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης µε
το καθεστώς των Ιµίων και την ηθική υποχρέωση για ανέγερση µνηµείου προς τιµήν των τριών Ελλήνων αξιωµατικών που έπεσαν στην εκτέλεση του καθήκοντος τον Ιανουάριο του 1996". τόµ. Θ', σ. 6733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις εξελίξεις στο ζήτηµα της ονοµασίας
των Σκοπίων. τόµ. Θ', σ. 6896.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις και την κρίση των Ιµίων. τόµ. Θ', σ. 7152.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ανακίνηση του ενδεχοµένου κατασκευής µουσουλµανικού τεµένους στην Αθήνα. τόµ. Ι', σ.
7551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις προκλήσεις των Σκοπίων. τόµ. Ι', σ.
7552.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επίσκεψη του πρέσβη του Αζερµπαϊτζάν στη Θράκη. τόµ. ΙΒ', σ. 9090.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την απάντηση της Ελλάδας στη ρηµατική
διακοίνωση της Τουρκίας προς τον ΟΗΕ. τόµ. ΙΓ', σ. 9777.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη λειτουργία του Γενικού Προξενείου
της Ελλάδας στη Φιλιππούπολη. τόµ. ΙΕ', σ. 11306.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τον πόλεµο που µαίνεται στη Συρία. τόµ.
ΙΣΤ', σ. 12080.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης βίζας για τους Ρώσους τουρίστες που επισκέπτονται
την Ελλάδα. τόµ. ΙΖ', σ. 12653.
Συζήτηση δύο συναφών επίκαιρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εξωτερικών: α) σχετικά µε την απόφαση για άρση
του εµπάργκο όπλων προς τους αντικαθεστωτικούς στη Συρία και β) σχετικά µε τη στάση της ελληνικής Κυβέρνησης
στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να άρει το εµπάργκο όπλων στον εµφύλιο της Συρίας. τόµ. ΙΖ', σ. 12854.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την πιθανή µεταφορά του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων από το Υπουργείο Ε-

ξωτερικών στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. τόµ. ΙΗ', σ. 13163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την εκδήλωση "Σαράντα Κουρµπάνια"
στο ορεινό ποµακικό χωριό Χλόη του Νοµού Ροδόπης. τόµ.
Κ', σ. 14392.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές επανορθώσεις
και το κατοχικό δάνειο. τόµ. Κ', σ. 14423.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
παράταση του προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι". τόµ. Α',
σ. 259, τόµ. Β’, σ. 1168, τόµ. ΚΔ’, σ. 1793
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την "Ελληνική Χαλυβουργία". τόµ. Α', σ. 261.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις εργαζοµένων στον ραδιοτηλεοπτικό σταθµό
ALPHA στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Α', σ. 425.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. τόµ.
Α', σ. 427.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
παράταση της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής των καταργούµενων Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και
Εργατικής Εστίας. τόµ. Α', σ. 428.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ανάγκη καταβολής των δεδουλευµένων των εργαζοµένων
στην κοινοπραξία που κατασκευάζει τον οδικό άξονα Αµβρακία- Άκτιο. τόµ. Α', σ. 430.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
διατήρηση των µισθολογικών και εργασιακών δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.
τόµ. Α', σ. 493.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αναζήτηση πολιτικών, αστικών και πιθανόν ποινικών ευθυνών για τις συντάξεις και τα επιδόµατα "µαϊµού". τόµ. Α', σ.
495.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων καταπολέµησης της "µαύρης εργασίας" στις επιχειρήσεις του τουρισµού και του επισιτισµού τόµ. Α', σ.
515.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων προστασίας των επιδοµάτων αναπηρίας. τόµ.
Α', σ. 525.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
προϋποθέσεις επιδότησης της ανεργίας των εποχιακά εργαζοµένων. τόµ. Α', σ. 630, τόµ. Β', σ. 1018.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή προνοιακών επιδοµάτων από τους δήµους. τόµ.
Α', σ. 632.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
σχεδιασµό του προγράµµατος του ΟΑΕΔ για την προώθηση
της νεανικής επιχειρηµατικότητας. τόµ. Α', σ. 745.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λειτουργία της Προσωρινής Ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής
(ΠΕΔΕ) των καταργηθέντων Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας. τόµ. Α', σ. 770.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά: α) µε τις καθυστερήσεις στη συγκρότηση των Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και
β) µε τις καθυστερήσεις στην έγκριση επιδόµατος από το
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). τόµ. Β', σ. 1038.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τον
Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). τόµ. Β', σ. 1166.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
απόφαση για µείωση των ασφαλιστικών εργοδοτικών εισφορών. τόµ. Β', σ. 1728.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
µη κυβερνητικές οργανώσεις και το πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας των δήµων. τόµ. Β', σ. 1729.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
"Σικιαρίδειο Ίδρυµα". τόµ. Β', σ. 1732.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λειτουργία "Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας Ελλήνων" της
Τοπικής Οργάνωσης Ευβοίας-Βοιωτίας του Κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή". τόµ. Γ', σ. 2181.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τον
διακανονισµό των Ασφαλιστικών Εισφορών σε εταιρείες µε
οφειλές άνω των 300.000 ευρώ. τόµ. Γ', σ. 2344.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
κατάσταση που επικρατεί στη ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία και ιδιαίτερα στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. τόµ. Γ', σ.
2514.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους που
προσλήφθηκαν µέσω ΜΚΟ στα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας. τόµ. Γ', σ. 2527.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
αποθεµατικά των Ασφαλιστικών Ταµείων και την εγγύηση
για την καταβολή των συντάξεων του 2012. τόµ. Δ', σ.
2883.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
εργασιακά και τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων και των συνταξιούχων της ΑΤΕ. τόµ. Ε', σ. 3397.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
Πρόγραµµα "Αριάδνη". τόµ. Ε', σ. 3400, 3911
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, το επίδοµα ανεργίας και τη

σύνταξη των καλλιτεχνών. τόµ. Ε', σ. 3949, 3950, 3951.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην απονοµή των συντάξεων των ασφαλισµένων ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα.
τόµ. ΣΤ', σ. 4715.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
επαναπρόσληψη εργαζόµενου στην εταιρεία "Olympic
Handling S.A", που απολύθηκε γιατί απείργησε. τόµ. ΣΤ', σ.
4717.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις εργαζοµένων στα έργα του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης. τόµ. ΣΤ', σ. 4749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις εργαζοµένων στην εταιρεία Αερογραµµές Αιγαίου (AEGEAN AIRLINES). τόµ. ΣΤ', σ. 4861.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
επικείµενες απολύσεις και τις µειώσεις µισθών στα καταστήµατα ΙΚΕΑ. τόµ. Ζ', σ. 5051.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ανάγκη πρόνοιας και περίθαλψης για τους ανασφάλιστους
ανέργους. τόµ. Ζ', σ. 5053.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
απόφαση για απόλυση εργαζοµένων του διαγωνισµού 9Κ
της Αγροτικής Τράπεζας και την ανάγκη για πρόσληψη των
επιτυχόντων του διαγωνισµού 8Κ του ΙΚΑ. τόµ. Ζ', σ. 5055.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην εταιρεία ALAPIS. τόµ. Ζ', σ. 5483.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
λήψη µέτρων βελτίωσης των διαδικασιών πιστοποίησης των
ΑµεΑ στις νησιωτικές περιοχές. τόµ. Ζ', σ. 5485.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των ασφαλισµένων του
Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών
(Ο.Α.Ε.Ε.). τόµ. Ζ', σ. 5487.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία των αναπηρικών επιτροπών και τις µειώσεις των αναπηρικών επιδοµάτων. τόµ. Ζ', σ. 5489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των αγροτών
στο εξηκοστό έβδοµο έτος. τόµ. Ζ', σ. 5715.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
αδιαφανείς διαδικασίες στην αγορά πληροφοριακού συστήµατος για το ΙΚΑ. τόµ. Ζ', σ. 5717.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για τη στήριξη των τρίτεκνων και γενικότερα
των πολύτεκνων οικογενειών. τόµ. Ζ', σ. 5719.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργα-
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σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
απόλυση εργαζοµένου στην εταιρία "GOLDAIR
HANDLING" στο αεροδρόµιο "Ελευθέριος Βενιζέλος". τόµ.
Ζ', σ. 5720.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ανάγκη στήριξης των µονογονεϊκών οικογενειών από την
πολιτεία. τόµ. Ζ', σ. 5727.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
άρση των αδικιών για τη συνταξιοδότηση των αγροτών. τόµ.
Θ', σ. 6710.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της εταιρείας "ΑΓΝΟ Α.Ε.". τόµ. Θ', σ. 6712.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
τήρηση της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας από την επιχείρηση "KAZINO MONT PARNES". τόµ. Θ', σ. 6714.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
διασφάλιση της εργασίας των εργαζοµένων στο ξενοδοχείο
"Μακεδονία Παλλάς" στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Θ', σ. 6735.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή των δεδουλευµένων αποδοχών στους εργαζόµενους στο "Χιονοδροµικό Κέντρο Φαλακρού Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ". τόµ. Θ', σ. 6949.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
φηµολογούµενη κατάργηση υποκαταστήµατων του ΙΚΑ
στην Ηµαθία. τόµ. Θ', σ. 6951.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
πρόγραµµα κατάρτισης των ανέργων. τόµ. Θ', σ. 6954.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας σχετικά µε τον
καθορισµό νέου κατώτατου µισθού. τόµ. Θ', σ. 6985.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για τους ανασφάλιστους υπερήλικες οµογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ. τόµ. Θ', σ. 6987.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
κατάργηση του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας Πτολεµαΐδας. τόµ. Θ', σ. 7159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
διασφάλιση της εργασίας όλων των εργαζοµένων που απασχολούνται στις κοινωνικές δοµές. τόµ. Ι', σ. 7930.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων σε ξενοδοχεία της Κέρκυρας. τόµ. Ι', σ. 7933.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
σχέδιο δράσης για την οικονοµική ανακούφιση των ευπαθών οµάδων. τόµ. ΙΑ', σ. 8199.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
συνταξιοδότηση των αγροτών που γεννήθηκαν το 1948.
τόµ. ΙΑ', σ. 8202.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας των
νέων. τόµ. ΙΑ', σ. 8203.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αναστολή του προνοιακού επιδόµατος στους οροθετικούς
ασθενείς. τόµ. ΙΑ', σ. 8217.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε δηµοσιεύµατα περί παραβάσεων των διεθνών υποχρεώσεων
της Ελλάδας σε σχέση µε τα εργασιακά. τόµ. ΙΑ', σ. 8474.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
διάθεση των χρηµάτων του φόρου αλληλεγγύης στον ΟΑΕΔ. τόµ. ΙΑ', σ. 8475.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της Δηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού Κερατσινίου. τόµ. ΙΑ', σ. 8477.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή βοηθήµατος στους αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούµενους κατ' εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 44
του ν. 3986/2011 (Α’152). τόµ. ΙΒ', σ. 8806.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αποπεράτωση του οικισµού εργατικών κατοικιών στον Άγιο Ιωάννη Κέρκυρας. τόµ. ΙΒ', σ. 8808.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
συνταξιοδότηση των αγροτών. τόµ. ΙΒ', σ. 8810.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ιδιωτικοποίηση του "Αστέρα Βουλιαγµένης" και τις απολύσεις εργαζοµένων του. τόµ. ΙΒ', σ. 9088.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
προβλήµατα των Ατόµων µε Αναπηρία, που προκύπτουν από τον τρόπο λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). τόµ. ΙΓ', σ. 9696.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στους µηχανικούς.
τόµ. ΙΓ', σ. 10116.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
άµεση καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων
στις κλινικές του οµίλου "EUROMEDICA". τόµ. ΙΓ', σ.
10146.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
καθεστώς των "ενοικιαζόµενων εργαζοµένων". τόµ. ΙΓ', σ.
10148.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
τη διασφάλιση της βιωσιµότητας και της χρηµατοδότησης
των Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Ατόµων µε Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)και των άλλων κοινωνικών δοµών. τόµ.
ΙΔ', σ. 10774.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
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ανάγκη επανεξέτασης των ορίων συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων του ΟΓΑ που έχουν γεννηθεί τα έτη 1948 και
1949. τόµ. ΙΕ', σ. 10975.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή των εφάπαξ παροχών των συνταξιούχων της "ΕΥΑΘ Α.Ε.". τόµ. ΙΕ', σ. 10977.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
κατάσταση που επικρατεί στη ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία. τόµ. ΙΕ', σ. 10979.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στην γαλακτοβιοµηχανία
"ΑΓΝΟ". τόµ. ΙΕ', σ. 11085.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
τσιµεντοβιοµηχανία "ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (LAFARGE)" στη
Χαλκίδα. τόµ. ΙΕ', σ. 11244.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).
τόµ. ΙΕ', σ. 11308.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις στην εταιρεία "PRAKTIKER HELLAS". τόµ. ΙΕ',
σ. 11310.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
ελλείψεις σε προσωπικό και σε µέσα στο Κέντρο Προστασίας του Παιδιού. τόµ. ΙΕ', σ. 11312.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
διακοπή της προνοιακής σύνταξης του ΟΓΑ. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11841.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
πρόσληψη παράνοµων αλλοδαπών από εργοδότες στη Μανωλάδα. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11843.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
προβλήµατα κατά την απογραφή των ασφαλισµένων του ΟΠΑΔ και τη θεώρηση των βιβλιαρίων τους. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11846.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
προβλήµατα των εργαζοµένων στην αλυσίδα σούπερ µάρκετ SCONTO στην Κέρκυρα. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12033.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ανάγκη καταβολής των δεδουλευµένων των εργαζοµένων
στη ΜΕΒΓΑΛ στο υποκατάστηµα της Αθήνας. τόµ. ΙΣΤ', σ.
12035.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των απολυµένων-ανέργων
που ήταν ενταγµένοι σε πρόγραµµα ειδικής επιδότησης ανεργίας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12082.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
εφαρµογή του άρθρου 66 του ν. 4144/2013 για την παράταση χορήγησης των συντάξεων αναπηρίας. τόµ. ΙΖ', σ.
12202.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργα-

σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταπολέµηση της ανεργίας στους νέους. τόµ. ΙΖ', σ.
12217.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Χάλυβος. τόµ. ΙΖ', σ. 12606.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε δηµοσιεύµατα περί κατάργησης των Κέντρων Δηµιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών των Δήµων. τόµ. ΙΖ', σ. 12608.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
πιλοτικό πρόγραµµα καθιέρωσης ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, καθώς και τον σχεδιασµό για την πλήρη εφαρµογή του. τόµ. ΙΖ', σ. 12624.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
υλοποίηση του προγράµµατος των 400.000 θέσεων προσωρινής εργασίας. τόµ. ΙΖ', σ. 12645.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
συνέχιση της λειτουργίας των υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ
στους Μολάους του Δήµου Μονεµβασιάς και στο Γύθειο
του Δήµου Ανατολικής Μάνης. τόµ. ΙΗ', σ. 13159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των φωτοειδησεογράφων.
τόµ. ΙΗ', σ. 13161.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ανάγκη λειτουργίας Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) στην Αργολίδα. τόµ. ΙΗ', σ. 13243.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
αναπηρικές συντάξεις από τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών(Ο.Α.Ε.Ε.). τόµ. ΙΗ', σ. 13453.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
διακοπή της καταβολής του βοηθήµατος από τον ΟΓΑ προς
τους ανασφάλιστους υπερήλικες οµογενείς από τις χώρες
της πρώην ΕΣΣΔ και τη Βόρεια Ήπειρο. τόµ. ΙΘ', σ.
13832.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
Πρόγραµµα «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» για το 2013. τόµ. ΙΘ', σ. 14104.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αύξηση της ανεργίας και του ποσοστού µετανάστευσης των
Ελλήνων προς το εξωτερικό. τόµ. ΙΘ', σ. 14105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
ρύθµιση χρεών στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών. τόµ. ΙΘ', σ. 14108.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στην ασφάλιση των ελεύθερων επαγγελµατιών. τόµ. ΙΘ', σ. 14118.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
Κέντρα Εκτίµησης και Πιστοποίησης Αναπηρίας. τόµ. ΙΘ',
σ. 14119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργα-
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σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων διακοπής της διαδικασίας κατάσχεσης σπιτιών ανέργων πολιτών. τόµ. ΚΒ', σ. 309.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στα Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). τόµ. ΚΒ', σ. 402.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων στη χώρα µας. τόµ.
ΚΒ', σ. 403.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στο εργοστάσιο "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε.", της εταιρείας
"ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε." και στα εργοστάσια ξύλου "NEOSET"
και "ΣΕΛΜΑΝ" στη Χαλκίδα. τόµ. ΚΒ', σ. 405.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
χρηµατοδότηση του προγράµµατος "Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής" από αδιάθετους πόρους
του ΕΣΠΑ. τόµ. ΚΒ', σ. 764.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αδυναµία καταβολής των εισφορών των ασφαλισµένων του
Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) λόγω της κρίσης. τόµ. ΚΔ', σ. 1656.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά: α) µε την αντιµετώπιση της αύξησης του ποσοστού
ανεργίας στην Ελλάδα και β) µε το πιλοτικό πρόγραµµα για
το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. τόµ. ΚΔ', σ. 2066.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά α) µε τα επιδόµατα ανεργίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων και β) µε τα επιδόµατα ανεργίας των εποχιακά εργαζοµένων στον τουρισµό. τόµ. ΚΔ', σ. 2166.
Υπουργείο Εσωτερικών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για δωρεάν ένταξη στους
δηµόσιους παιδικούς σταθµούς όλων των παιδιών. τόµ. Α',
σ. 280.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη µείωση των δαπανών για τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων. τόµ. Α', σ. 297.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λειτουργία του Ιδρύµατος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών "Η ΕΛΠΙΔΑ". τόµ. Α', σ. 481.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά α) µε τη µείωση των θέσεων στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της
χώρας και β) µε τα προγράµµατα αυτεπιστασίας των δήµων.
τόµ. Α', σ. 724.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη εργασιακή οµηρία τριάντα τριών εργαζοµένων του Δήµου Διρφύων-Μεσσαπών του Νοµού Ευβοίας. τόµ. Α', σ. 762.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον αποκλεισµό χιλιάδων παιδιών από
τους δηµόσιους παιδικούς σταθµούς. τόµ. Α', σ. 764.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας των καλλιτεχνι-

κών σχολών των δήµων λόγω έλλειψης προσωπικού. τόµ.
Γ', σ. 2187.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων χρηµατοδότησης των
σχολικών επιτροπών από τον κρατικό προϋπολογισµό. τόµ.
Γ', σ. 2230.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την κάλυψη κενών θέσεων σε δηµοτικούς και κοινοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς µε τη διαδικασία της κλήρωσης. τόµ. Γ', σ. 2355.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις δωρεάν µετακινήσεις των µαθητών.
τόµ. Γ', σ. 2427.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την κατανοµή των θέσεων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς σε βάρος των Δήµων
της Κρήτης. τόµ. Γ', σ. 2429.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ανάγκη καταβολής των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της Δηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού και Αθλητισµού του Δήµου Κερατσινίου-Δραπετσώνας. τόµ. Γ', σ. 2431.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εσωτερικών: α) σχετικά µε τις περικοπές θέσεων
εργασίας στα πολιτιστικά και αθλητικά προγράµµατα των
δήµων και β) σχετικά µε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για τη λειτουργία των δηµοτικών καλλιτεχνικών
σχολών και ωδείων. τόµ. Δ', σ. 2572.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί παραχώρησης εκλογικού δικαιώµατος στους Έλληνες του εξωτερικού.
τόµ. Δ', σ. 2862.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη µαταίωση έργου από το Υπουργείο Εσωτερικών προς όφελος του πολιτισµού. τόµ. Δ', σ. 2894.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την προκήρυξη διδακτικού προσωπικού
Μουσικής Εκπαίδευσης για τα Δηµοτικά Ωδεία. τόµ. ΣΤ', σ.
4705.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις ζηµιές που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις στις περιοχές των δήµων Πύλης και Καλαµπάκας του Νοµού Τρικάλων. τόµ. ΣΤ', σ. 4707.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ανάγκη έναρξης διαχειριστικού ελέγχου στον Καλλικρατικό Δήµο Καρύστου Ευβοίας. τόµ. ΣΤ',
σ. 4719.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επικείµενη απόφαση της Ολοµέλειας
του Συµβουλίου της Επικρατείας για την ιθαγένεια και τη
συµµετοχή αλλοδαπών στις Δηµοτικές Εκλογές. τόµ. Ζ', σ.
5722.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη µετάθεση ηµεροµηνίας διεξαγωγής
των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών. τόµ. ΙΑ', σ.
8465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το εργασιακό µέλλον των εργαζοµένων
στο πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι". τόµ. ΙΑ', σ. 8775.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την υδροδότηση του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Γιάλτρων Δήµου Αιδηψού. τόµ. ΙΑ', σ. 8776.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη µη καταβολή των δηµοτικών τελών από την εταιρία "Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.". τόµ. ΙΣΤ', σ. 11837.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας.
τόµ. ΙΖ', σ. 12650.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την κατάργηση της Γενικής Γραµµατείας
Ισότητας. τόµ. ΙΖ', σ. 12850.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τους δηµοτικούς παιδικούς και βρεφικούς σταθµούς της χώρας. τόµ. ΙΘ', σ. 13793.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων. τόµ. ΙΘ', σ. 13798.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη "µη εφαρµογή της υπ' αριθµ.
460/2013 απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)". τόµ. Κ', σ. 14395.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στέγασης και δηµοτολογικής τακτοποίησης των Ελλήνων Ροµά. τόµ. ΚΒ', σ. 304.
Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά µε τη ρύπανση του Θερµαϊκού
Κόλπου από την Μονάδα Καθαρισµού Αποβλήτων (ΜΚΑ)
της Βιοµηχανικής Περιοχής της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ', σ.
8812.
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόρειων Σποράδων. τόµ. Α', σ. 267.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των λιµανιών και µαρίνων της χώρας. τόµ. Α', σ. 831.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τη µεταφορά της έδρας της
Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών του Λιµενικού ΣώµατοςΕλληνικής Ακτοφυλακής. τόµ. Γ', σ. 2234.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σπουδαστών των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού. τόµ. Γ', σ. 2235.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τις αυξανόµενες µεταναστευτικές πιέσεις στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. τόµ. Ε', σ.
3337.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Κέρκυρας. τόµ. Ε', σ. 3905.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τη ναυτιλιακή εταιρεία "ΠΛΟΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ". τόµ. Ε', σ. 3951, 3952.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση της ναυτικής
εκπαίδευσης. τόµ. Ι', σ. 7928.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την ανάγκη ακτοπλοϊκής σύνδεσης των Βορείων Σποράδων µε τα λιµάνια Θεσσαλονίκης και Βόλου. τόµ. ΙΖ', σ. 12626.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τις διώξεις στελεχών του ναυτεργατικού κινήµατος. τόµ. ΙΖ', σ. 12628.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την εξοικονόµηση και τη διαχείριση του νερού στις Κυκλάδες. τόµ. ΙΘ', σ. 13728.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τη µη εφαρµογή της ελληνοτουρκικής συµφωνίας από τα πλοία υπό τουρκική σηµαία.
τόµ. ΙΘ', σ. 13731.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την υδροδότηση άνυδρων νησιών κατά τη θερινή περίοδο. τόµ. ΙΘ', σ. 14121.
Υπουργείο Οικονοµικών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απαλλαγή των ευπαθών κοινωνικών οµάδων από το έκτακτο ειδικό τέλος πρώτης κατοικίας.
τόµ. Α', σ. 240.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη δυνατότητα ρύθµισης για καταβολή
µε µηνιαίες δόσεις του οφειλόµενου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) 2011.
τόµ. Α', σ. 241.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον έλεγχο των καταθετών εξωτερικού. τόµ. Α', σ. 271.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο. τόµ. Α', σ. 273.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων εµβασµάτων και τις αντίστοιχες ενέργειες φορολόγησής τους.
τόµ. Α', σ. 293.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών από τη λειτουργία των ανταλλακτηρίων χρυσού και των
ενεχυροδανειστηρίων. τόµ. Α', σ. 413.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση των µισθών των Δικαστικών
Λειτουργών. τόµ. Α', σ. 414.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη ανάκλησης της ιδιωτικοποίησης της ΑΤΕ. τόµ. Α', σ. 416.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις επιπτώσεις του µνηµονίου στην ελληνική οικονοµία και την ανάγκη αποζηµίωσης της χώρας.
τόµ. Α', σ. 423.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επιστροφή από
το δηµόσιο του ΦΠΑ στους αγρότες που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς. τόµ. Α', σ. 455.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την άµεση µείωση του ΦΠΑ εστίασης
ως µέτρο ενίσχυσης της αγοράς. τόµ. Α', σ. 456.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για την προστασία των ιδιωτικών και εθνικών υποδοµών της χώρας και του δικτύου ανακύκλωσης από κλοπές χαλκού και σκραπ. τόµ. Α', σ. 458.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη µείωσης του φόρου στα
καύσιµα λόγω αύξησης της τιµής της βενζίνης. τόµ. Α', σ.
533.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις επιπτώσεις από τη διάλυση της ΑΤΕ
στους µικρούς και µεσαίους γεωργούς και κτηνοτρόφους.
τόµ. Α', σ. 534.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καθυστέρηση στη ρύθµιση των δανείων των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων νοµών. τόµ. Α',
σ. 628.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη µείωσης του ΦΠΑ στον τοµέα του Τουρισµού. τόµ. Α', σ. 641.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την
ιδιωτικοποίηση της "ΛΑΡΚΟ". τόµ. Α', σ. 651.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις νοµικές ενέργειες για την είσπραξη
από την Γερµανία των πολεµικών επανορθώσεων. τόµ. Α',
σ. 705.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το σχεδιασµό της Κυβέρνησης για την
καταβολή επιδόµατος θέρµανσης για τη χειµερινή περίοδο
2012-2013, µέσω των λογαριασµών της "ΔΕΗ ΑΕ". τόµ. Α',
σ. 728.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη θεσµοθέτηση επιταγής συµψηφισµού για την πληρωµή των οφειλών του δηµοσίου. τόµ. Α',
σ. 761.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις "περικοπές στους πολύτεκνους, τα
ειδικά µισθολόγια και τις αµοιβές Βουλευτών". τόµ. Α', σ.
768.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις οικονοµικές επιβαρύνσεις στις πολύτεκνες οικογένειες. τόµ. Α', σ. 822.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. τόµ. Α', σ. 823.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα. τόµ. Β', σ. 952.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση του περιεχοµένου
των CD µε τα εµβάσµατα Ελλήνων πολιτών από το 2009 σε
τράπεζες του εξωτερικού. τόµ. Β', σ. 953.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την έγκαιρη καταβολή συντάξεων
στους δηµοσίους υπαλλήλους. τόµ. Γ', σ. 1774.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί ελέγχου πολιτικών προσώπων από το ΣΔΟΕ. τόµ. Γ', σ. 1836.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις ενέργειες για τον έλεγχο και τη φορολόγηση των εµβασµάτων Ελλήνων πολιτών που εστάλησαν εξωτερικό. τόµ. Γ', σ. 1837.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση των ΔΟΥ της ενδοχώρας του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Γ', σ. 2176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διερεύνηση από το ΣΔΟΕ υποθέσεων πολιτικών προσώπων. τόµ. Γ', σ. 2177.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εξαίρεση των σχολικών επιτροπών
από τον αυξηµένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης που επιβλήθηκε στο πετρέλαιο. τόµ. Γ', σ. 2178.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση της λαθρεµπορίας
τσιγάρων. τόµ. Γ', σ. 2419.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-

νοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου
καυσίµων. τόµ. Γ', σ. 2421.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τους ελέγχους "πόθεν έσχες" και την
φορολόγηση των χρηµάτων που διοχετεύτηκαν στο εξωτερικό από καλλιτέχνες και πολλούς "επώνυµους". τόµ. Γ', σ.
2422.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πάταξη φορολογικών αδικηµάτων.
τόµ. Γ', σ. 2459.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση του Ειρηνοδικείου και
της ΔΟΥ Κισσάµου Χανίων. τόµ. Γ', σ. 2505.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αλλαγή του ισχύοντος νοµοθετικού
πλαισίου για τα τέλη κυκλοφορίας των οχηµάτων. τόµ. Γ', σ.
2507.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διερεύνηση των υποθέσεων των πολιτικών προσώπων. τόµ. Γ', σ. 2508.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας των ΔΟΥ
Μολάων - Σκάλας - Γυθείου του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Δ',
σ. 2879.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις οριστικές αποφάσεις συγχωνεύσεων και διατήρησης των ΔΟΥ Πτολεµαϊδας και Νεάπολης
Κοζάνης. τόµ. Δ', σ. 2880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το κούρεµα των οµολόγων των φυσικών προσώπων. τόµ. Δ', σ. 2881.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα κριτήρια χορήγησης πετρελαίου
θέρµανσης στη Λέσβο και τις ορεινές περιοχές. τόµ. Ε', σ.
3409.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων σχετικά µε τα ληξιπρόθεσµα χρέη των κοµµάτων. τόµ. Ε', σ. 3411.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ενίσχυση του
βιβλίου. τόµ. Ε', σ. 3412.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση των συνεδριάσεων της Επιτροπής του άρθρου 70Α' για επίλυση φορολογικών υποθέσεων άνω των 300.000 ευρώ. τόµ. Ε', σ. 3913.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση και τη συγχώνευση εφοριών στα νησιά της Δωδεκανήσου. τόµ. ΣΤ', σ. 4650.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιλογή προϊσταµένων στο Υπουργείο Οικονοµικών. τόµ. ΣΤ', σ. 4652.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην απονοµή των συντάξεων των ασφαλισµένων ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα.
τόµ. ΣΤ', σ. 4715.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που
τέθηκαν από το Eurogroup της 12ης Νοεµβρίου για την εκταµίευση της δόσης των 31,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. τόµ.
ΣΤ', σ. 4858.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τακτική και αποτελεσµατική συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της πόλης της
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Θεσσαλονίκης και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ', σ. 5058.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιµα. τόµ. Θ', σ. 6708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την "Ανταλλάξιµη Περιουσία" και τις υποχρεώσεις της ελληνικής πολιτείας. τόµ. Θ', σ. 6716.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση των ολυµπιακών εγκαταστάσεων και το κόστος συντήρησής τους. τόµ. Θ', σ.
6717.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις επιπτώσεις από την αύξηση της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης. τόµ. Θ', σ. 6737.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης λειτουργίας γραφείων εξυπηρέτησης φορολογουµένων στη Λακωνία. τόµ.
Θ', σ. 6899.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα κυκλώµατα εµπορίας και εξαγωγής
χρυσού στο εξωτερικό. τόµ. Θ', σ. 6901.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου πολιτογράφησης Ελλήνων πολιτών ως Βουλγάρων για οικονοµικούς λόγους. τόµ. Θ', σ. 7057.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πάταξη της φοροδιαφυγής. τόµ. Ι',
σ. 7800.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τους ασφαλισµένους της ασφαλιστικής
εταιρείας "EVIMA" µετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της. τόµ. ΙΑ', σ. 8206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απόκλιση των δηµοσίων εσόδων
και τον κίνδυνο λήψης νέων µέτρων. τόµ. ΙΑ', σ. 8207.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υπερφορολόγηση των ακινήτων.
τόµ. ΙΑ', σ. 8225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πορεία των εργασιών της Οµάδας
εργασίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά µε
τις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. ΙΑ', σ. 8265.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υποβάθµιση του Τελωνείου Πτολεµαϊδας. τόµ. ΙΑ', σ. 8297.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση και τις τουριστικές επιχειρήσεις. τόµ. ΙΑ', σ. 8299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον έλεγχο των προσώπων και των λογαριασµών της λίστας Λαγκάρντ. τόµ. ΙΑ', σ. 8460.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το κόστος λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών. τόµ. ΙΑ', σ. 8467.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υπερφορολόγηση σε συνδυασµό
µε το "πάγωµα" της οικοδοµικής δραστηριότητας. τόµ. ΙΓ',
σ. 9781.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης στελέχωσης του
ΣΔΟΕ προκειµένου να αντιµετωπιστεί η φοροδιαφυγή.
τόµ. ΙΓ', σ. 9783.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναζήτηση πηγών εσόδων για το
Δηµόσιο από την αξιοποίηση των εθνικών κληροδοτηµάτων, των σχολαζουσών κληρονοµιών, καθώς και των καταπατηµένων ακινήτων. τόµ. ΙΓ', σ. 10119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την είσπραξη του Έκτακτου Ειδικού
Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών µέσω
της ΔΕΗ και το 2013. τόµ. ΙΔ', σ. 10693.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επαναφορά των τµηµάτων Δικαστικού και Ελέγχου στη ΔΟΥ Αµαλιάδας. τόµ. ΙΔ', σ. 10695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση Ελλήνων της αλλοδαπής. τόµ. ΙΔ', σ. 10749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον φορολογικό έλεγχο και τον καταλογισµό αστικών και ποινικών ευθυνών για τις παρατυπίες
και παρανοµίες των off-shore εταιρειών µε έδρα την Κύµη
Ευβοίας. τόµ. ΙΕ', σ. 10968.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον κίνδυνο που διατρέχουν οι χώρες
του ευρώ από τη διακοπή της χρηµατοδότησης των τραπεζών τους µέσω ELA από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
τόµ. ΙΕ', σ. 11056.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το Ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο. τόµ.
ΙΣΤ', σ. 11850.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ελάφρυνση των ελληνικών νοικοκυριών από την επιβολή των υπέρογκων φόρων. τόµ. ΙΣΤ',
σ. 12025.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ελάφρυνση των ελληνικών νοικοκυριών από την επιβολή υπέρογκων φόρων. τόµ. ΙΖ', σ.
12644.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού του
Λουξεµβούργου κ. Γιούνκερ περί στοιχείων Ελλήνων καταθετών στις τράπεζες του Μεγάλου Δουκάτου. τόµ. ΙΗ', σ.
13239.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επαρκή και έγκυρη ενηµέρωση για
τη φορολόγηση των επαναπατριζόµενων κεφαλαίων. τόµ.
ΙΗ', σ. 13242.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ενοποίηση των τµηµάτων Ελέγχου
και Δικαστικού της ΔΟΥ Άρτας και µεταφοράς τους στη
ΔΟΥ Πρέβεζας. τόµ. ΙΗ', σ. 13452.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ενοποίηση των τµηµάτων Ελέγχου
και Δικαστικού και τη µεταφορά τους από τη ΔΟΥ Άρτας
στη ΔΟΥ της Πρέβεζας. τόµ. ΙΘ', σ. 13597.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φοροδιαφυγή των πολυεθνικών εταιρειών. τόµ. ΙΘ', σ. 13598.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα αποτελέσµατα ελέγχων κατά της φοροδιαφυγής και της ενέργειας της πάταξής της. τόµ. ΙΘ', σ.
13600.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την Αµυντική Βιοµηχανία της χώρας
µας. τόµ. ΙΘ', σ. 13825.
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Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον κίνδυνο αναστολής
της λειτουργίας των Δηµοσίων ΙΕΚ από το Σεπτέµβρη
2013. τόµ. Κ', σ. 14389.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την απελευθέρωση των
απολύσεων στα ιδιωτικά σχολεία. τόµ. ΚΒ', σ. 407.
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την εφαρµογή του Ενιαίου Μισθολογίου στους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων. τόµ. Α', σ. 266.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τη δωρεάν παραχώρηση σταδίων των Αθηνών σε µουσουλµάνους για τη γιορτή του Ραµαζανίου. τόµ. Α', σ. 282.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε
την αλλαγή έδρας της ΙΖ' Εφορείας Αρχαιοτήτων. τόµ. Α',
σ. 288.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την ανάγκη οµαλής λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου του Παλατιού των Ιπποτών στη Ρόδο. τόµ. Α', σ. 289.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε
τους σχεδιασµούς για την αύξηση του διδακτικού ωραρίου
των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Α', σ. 482.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε διώξεις εκπαιδευτικών, γιατρών και γονέων του 2ου Λυκείου Γιαννιτσών για την εκπρόθεσµη δικαιολόγηση σχολικών απουσιών. τόµ. Α', σ. 527.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε δηµοσιεύµατα του ελληνικού και ξένου τύπου για εκµίσθωση του λονδρέζικου κλαµπ "ΚΑΡΛΤΟΝ" από Έλληνες
Αξιωµατούχους, που συνόδευαν την ελληνική Ολυµπιακή
Οµάδα. τόµ. Α', σ. 645.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε το καθεστώς της δεύτερης ανάθεσης µαθηµάτων στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. Α', σ. 766.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε
την κατάργηση των δωρεάν συγγραµµάτων στους φοιτητές
και την υποχρηµατοδότηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
τόµ. Β', σ. 1028.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την υπαγωγή των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο Ενιαίο
Μισθολόγιο-Βαθµολόγιο. τόµ. Γ', σ. 1842.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην Ειδική Αγωγή.
τόµ. Γ', σ. 1843.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την "κινηµατογράφηση στην Ακρόπολη ντοκιµαντέρ µε
θέµα τη ζωή του Μωάµεθ Β’ ". τόµ. Γ', σ. 2179.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αντιµετώπιση κρουσµάτων βίας στους αθλητικούς
χώρους. τόµ. Γ', σ. 2183.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. τόµ. Γ', σ. 2460.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην στελέχωση των
σχολείων Ειδικής Αγωγής. τόµ. Γ', σ. 2462.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την υλοποίηση του σχεδίου "Αθηνά" σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της
χώρας. τόµ. Γ', σ. 2512.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τη συνέχιση της λειτουργίας του Τµήµατος Μηχανικών
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου στη Σύρο. τόµ. Δ', σ. 2866.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την εύρυθµη λειτουργία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. τόµ.
Δ', σ. 2890.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τη εισαγωγή φοιτητών και φοιτητριών της µουσουλµανικής µειονότητας στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
τόµ. Δ', σ. 2892.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τα εθνικά κέντρα ολυµπιακής προετοιµασίας. τόµ. Ε', σ.
3339.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αποκατάσταση ναού του Απόλλωνος στη Ρόδο. τόµ.
Ε', σ. 3405.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την ανάγκη ενίσχυσης της Πολιτειακής Παιδείας στη γενική και επαγγελµατική εκπαίδευση. τόµ. Ε', σ. 3406.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τη λήψη µέτρων για την κάλυψη των κενών σε καθηγητές
στα σχολεία της Κάσου και του Καστελλόριζου. τόµ. Ε', σ.
3875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τα ερευνητικά κέντρα της χώρας. τόµ. Ε', σ. 3877.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τις καταλήψεις από εξωπανεπιστηµιακούς παράγοντες
σε χώρους των πανεπιστηµίων και ΤΕΙ. τόµ. Ε', σ. 3879.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τους βανδαλισµούς σε σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από καταληψίες. τόµ. Ε', σ. 3906.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αναστολή της λειτουργίας του Μουσείου Θυρρείου.
τόµ. Ε', σ. 3914.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδεί-
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ας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην Ανώτατη Σχολή
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
τόµ. Ε', σ. 3947, 3948.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την ένωση του χώρου του Λυκείου του Αριστοτέλη µε το
χώρο του Βυζαντινού Μουσείου σε πολιτιστικό πάρκο. τόµ.
ΣΤ', σ. 4700.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τη χρηµατοδότηση των αθλητικών οµοσπονδιών και την
πιθανή ένταξή τους σε καθεστώς ΔΕΚΟ. τόµ. ΣΤ', σ. 4703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την ενδεχόµενη συγχώνευση του ΕΠΑΛ Γυθείου µε το ΕΠΑΛ της Σπάρτης. τόµ. ΣΤ', σ. 4855.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τα κρούσµατα βίας και την οργάνωση νεοναζιστικών πυρήνων στα σχολεία. τόµ. ΣΤ', σ. 4886.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τις περικοπές στον αθλητισµό. τόµ. Ζ', σ. 4907.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την ανάγκη διατήρησης των ιστορικών υποδοµών της "ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ". τόµ. Ζ', σ. 5057.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αδειοδότηση των φροντιστηρίων και των Κέντρων
Ξένων Γλωσσών. τόµ. Ζ', σ. 5061.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την Ιερά Μονή Μεταµορφώσεως του Σωτήρος στη Ναύπακτο. τόµ. Ζ', σ. 5062.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την ανεξέλεγκτη βία και τα ποινικά αδικήµατα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ', σ. 5064.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τις παρεµβάσεις των Γερµανών στρατιωτικών που υπηρετούν στο πεδίο βολής Κρήτης στα σχολεία του Νοµού Χανίων. τόµ. Ζ', σ. 5175.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε το σχέδιο "Αθηνά" και τη διαδικασία αναδιάρθρωσης της
Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας. τόµ. Ζ', σ. 5404.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τη µαταίωση της συµµετοχής αθλητών σε ευρωπαϊκές
και παγκόσµιες διοργανώσεις λόγω οικονοµικής κρίσης.
τόµ. Ζ', σ. 5477.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στα µουσικά
σχολεία. τόµ. Θ', σ. 6902.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τη διαχείριση και ανάδειξη της µνηµειακής κληρονοµιάς
της Σπάρτης. τόµ. Θ', σ. 7064.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τον υπολογισµό της αναρρωτικής άδειας των αναπληρωτών καθηγητών στη διδακτική τους προϋπηρεσία. τόµ. Θ',
σ. 7151.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την κατάργηση του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ).
τόµ. Ι', σ. 7797.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, σχετικά: α) µε τη διάσωση των αρχαιοτήτων
στο σταθµό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης και β) σχετικά µε τις αρχαιότητες που αποκαλύφθησαν στο σταθµό
Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ', σ. 8221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τη λήψη µέτρων κατά του φαινοµένου των αντεθνικών
συνθηµάτων σε γήπεδα και αθλητικούς χώρους. τόµ. ΙΑ', σ.
8267.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αναδιοργάνωση του συστήµατος αναπλήρωσης εκπαιδευτικών κενών σε πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΑ', σ. 8295.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τη διασφάλιση διεξαγωγής του αγωνίσµατος της πάλης
στους Ολυµπιακούς Αγώνες. τόµ. ΙΑ', σ. 8300.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την ένταξη του Ταµείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστηµιακών Δασών (ΤΔΔΠ) στην εταιρεία διαχείρισης
Οικονοµικών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ', σ. 8462.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τις υποχρεωτικές αναθέσεις υπερωριών σε εκπαιδευτικούς. τόµ. ΙΑ', σ. 8464.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αντιµετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισµού µαθητών. τόµ. ΙΑ', σ. 8471.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε το σχέδιο προεδρικού διατάγµατος για την αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΑ', σ. 8647.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τα προβλήµατα των προτύπων πειραµατικών σχολείων.
τόµ. ΙΑ', σ. 8650.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την έκθεση των ευρηµάτων ενάλιας αρχαιολογίας Ζακύνθου και την οικονοµική επιχορήγηση του Μαυσωλείου
Σολωµού και Κάλβου και του Μουσείου Επιφανών Ζακυνθίων. τόµ. ΙΑ', σ. 8653.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την πρακτική που ακολουθεί η Ανώνυµη Εταιρεία Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ) µε τους εισπράκτορές της. τόµ.
ΙΒ', σ. 8805.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την επαναλειτουργία του Δηµοτικού Θεάτρου Πειραιά.
τόµ. ΙΒ', σ. 9114.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγµατος "ΑΘΗΝΑ" και τις αντιδράσεις της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας. τόµ. ΙΒ', σ. 9122.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αναδιάρθρωση του ακαδηµαϊκού χάρτη της Ελλάδος. τόµ. ΙΒ', σ. 9126.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την κατάργηση του Ολυµπιακού Αθλήµατος της Πάλης.
τόµ. ΙΒ', σ. 9128.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε το νέο οργανόγραµµα που προτείνει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
για τη Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού. τόµ. ΙΒ', σ. 9489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης έργων χωρίς διαγωνισµό στην εταιρεία "ΕΥΠΟΛΙΣ" από τη Διοίκηση του
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. τόµ. ΙΔ', σ. 10751.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τις περικοπές θέσεων εκπαιδευτικών στα µικρά νησιά
του Αιγαίου. τόµ. ΙΕ', σ. 10963.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την υποβάθµιση της οργανικότητας σε δηµόσια σχολεία
των νησιών της Δωδεκανήσου. τόµ. ΙΕ', σ. 11069.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο 13ο Γυµνάσιο
στην Αυλίζα Αχαρνών. τόµ. ΙΕ', σ. 11080.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αδυναµία λειτουργίας του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας εξαιτίας του µειωµένου εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έτους 2013. τόµ. ΙΖ', σ. 12181.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την κατάργηση διατάξεων του ν.1566/85 που αφορούν την εύρυθµη λειτουργία
της δευτεροβάθµιας τεχνολογικής εκπαίδευσης. τόµ. ΙΖ', σ.
12208.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε
την απαγόρευση µετακίνησης των φιλάθλων της οµάδας
του Ηρακλή στο Βόλο, για τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα µε την τοπική οµάδα. τόµ. ΙΖ', σ. 12648.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις απολύσεις εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΗ', σ. 13367.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την πρόθεση του Μουσείου της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας να επιστρέψει οχτώ χιλιάδες κοµµάτια από αγγεία της νεολιθικής εποχής. τόµ. ΙΗ', σ. 13375.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την πιθανή ενσωµάτωση ειδικού τέλους ακινήτων µέσω της
ΔΕΗ και την αύξηση των τιµολογίων της. τόµ. Α', σ. 248.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων ενηµέρωσης των πολιτών σε συµβάντα ατµοσφαιρικής ρύπανσης. τόµ. Α', σ. 295.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αντιµετώπιση πυρκαγιάς του Αγίου Όρους στη Χαλκιδική στις 8-8-2012. τόµ. Α', σ. 698.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την καταβολή αποζηµιώσεων λόγω φυσικών καταστροφών
και τη µέριµνα εποπτείας και διαχείρισης των δασών. τόµ.
Α', σ. 748.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εκποίηση λιγνιτικών κοιτασµάτων σε Δράµα και Ελασσόνα. τόµ. Α', σ. 828.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αντιµετώπιση των προβληµάτων από τη ρίψη αποβλήτων στην αποστραγγιστική "Τάφρο 66" και της βλάβης που
προκαλεί στους κατοίκους των Νοµών Πέλλας, Ηµαθίας
και Πιερίας. τόµ. Β', σ. 963.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του φαινοµένου της λαθροϋλοτοµίας στα δάση της χώρας µας. τόµ. Β', σ. 1045.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη διάθεση στην ανώνυµη εταιρεία (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) µέρος του
ανταποδοτικού τέλους που προορίζεται για την ΕΡΤ Α.Ε.
τόµ. Β', σ. 1161.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη µείωση της τιµής του φυσικού αερίου για τους βιοµηχανικούς καταναλωτές. τόµ. Β', σ. 1739.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ. τόµ. Γ', σ. 1840.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την απόσπαση της Ειδικής Γραµµατείας Δασών στο ΥΠΕΚΑ. τόµ. Γ', σ. 2225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την περιβαλλοντική υποβάθµιση της Λίµνης Κορώνειας.
τόµ. Γ', σ. 2517.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λειτουργία του Φράγµατος της Μεσοχώρας Τρικάλων.
τόµ. Δ', σ. 2937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αναβάθµιση του ΙΓΜΕ και την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους του. τόµ. Δ', σ. 2938.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περι-
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βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εκχώρηση δηµοσίων αγαθών. τόµ. Ε', σ. 3873.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την πώληση λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών µονάδων της
ΔΕΗ και την ιδιωτικοποίηση των δικτύων µεταφοράς. τόµ.
Ε', σ. 3903.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αντιµετώπιση των προβληµάτων από την αναστολή λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήµατος του ΤΕΕ. τόµ. Ε', σ.
3943, 3944.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την προστασία του υγρότοπου "Βουρκάρι" στα Μέγαρα. τόµ. Ε', σ. 3945, 3946.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την εφαρµογή
της βιολογικής καταπολέµησης του έλκους της καστανιάς
στην περιοχή της Αγιάσου στο Νοµό Λέσβου. τόµ. ΣΤ', σ.
4713.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη διαγραφή των προστίµων που αφορούν τη στεγαστική αποκατάσταση των νεοπροσφύγων Ποντίων από την τέως
Σοβιετική Ένωση. τόµ. ΣΤ', σ. 4721.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανάγκη προστασίας του Αµβρακικού Κόλπου. τόµ. ΣΤ',
σ. 4752.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το έργο " Επέκτασης Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Χανίων" και την ένταξη του στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα " Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη "(ΕΠΠΕΡΑΑ).
τόµ. ΣΤ', σ. 4753.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την παράνοµη υλοτόµηση. τόµ. ΣΤ', σ.
4755.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη θέσπιση νέων µειωµένων τιµολογίων της ΔΕΗ για ευπαθείς οµάδες. τόµ. Ζ', σ. 5174.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αποκρατικοποίηση της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ). τόµ. Ζ', σ. 5407.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το Κτηµατολόγιο της Σύµης. τόµ. Ζ', σ. 5410.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εκµετάλλευση του εθνικού µας πλούτου. τόµ. Ζ', σ.
5472.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη βελτίωση των όρων διακανονισµού αποπληρωµής των
λογαριασµών της ΔΕΗ. τόµ. Θ', σ. 6739.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε

την πρόοδο της έρευνας για εξεύρεση υδρογονανθράκων
στη χώρα µας. τόµ. Θ', σ. 6981.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανάγκη αντιµετώπισης των αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την εφαρµογή του µέτρου της εξίσωσης
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο
θέρµανσης και κίνησης. τόµ. Θ', σ. 6983.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του νέφους της αιθαλοµίχλης και την προστασία της δηµόσιας υγείας. τόµ. Θ', σ.
7066.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις αρµοδιότητες του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος σε
θέµατα που αφορούν το ΥΠΕΚΑ. τόµ. Θ', σ. 7068, 7069,
7070.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων όσον αφορά τη χωροθέτηση του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων
(ΧΥΤΥ) στη θέση Λίβα στη Ζάκυνθο. τόµ. Θ', σ. 7156.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αξιοποίηση του ζεόλιθου στο Νοµό Έβρου. τόµ. Ι', σ.
7926.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις οικολογικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων στο τοπικό διαµέρισµα Θυρίου Νοµού
Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΙΑ', σ. 8276.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αλόγιστη χρήση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. ΙΑ', σ. 8457.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης
Τρίτσης". τόµ. ΙΑ', σ. 8459.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την κατάργηση µηχανισµού ανάκτησης µεταβλητού κόστους
στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. ΙΑ', σ.
8773.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την τουριστική αξιοποίηση της Νήσου Οξειάς του συµπλέγµατος Εχινάδων. τόµ. ΙΓ', σ. 9688.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την υπερφόρτωση του ΧΥΤΑ Φυλής. τόµ. ΙΓ', σ. 9841.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ένταξη µεγάλης έκτασης του Νοµού Τρικάλων σε καθεστώς υψηλής προστασίας µε το δίκτυο "Natura 2000". τόµ.
ΙΓ', σ. 9843.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αυστηρή τήρηση των µέτρων ασφάλειας στα ορυχεία
και τους ατµοηλεκτρικούς σταθµούς της ΔΕΗ Α.Ε. τόµ. ΙΓ',
σ. 10150.

144
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα. τόµ. ΙΔ', σ. 10696.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την επικινδυνότητα για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον
από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης. τόµ. ΙΔ', σ.
10772.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το σχέδιο κατασκευής του φράγµατος στο Αώο ποταµό.
τόµ. ΙΕ', σ. 10971.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την άµεση αποκοµιδή των συσσωρευµένων απορριµµάτων
από την Τρίπολη. τόµ. ΙΕ', σ. 10973.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εγκατάλειψη του πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης". τόµ. ΙΕ', σ. 11304.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανάγκη συµφωνίας για νέο ρυθµιστικό σχέδιο για την
Αττική. τόµ. ΙΖ', σ. 12656.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη µελέτη του ΙΓΜΕ για θέµατα φυσικού αερίου και πετρελαίου από το σχιστόλιθο στην περιοχή της Ηπείρου. τόµ.
ΙΗ', σ. 13155.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη χορήγηση αδειών για υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης
νερού. τόµ. ΙΗ', σ. 13378.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τα µέτρα στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων. τόµ. ΙΘ', σ.
13723.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε." τόµ. ΙΘ', σ.
13788.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αξιοποίηση του ζεόλιθου στο Νοµό Έβρου. τόµ. ΙΘ', σ.
13790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ενηµέρωση για τον αγωγό φυσικού αερίου ΤΑΡ (Trans
Adriatic Pipeline) και την πρόοδο των ερευνών για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες. τόµ. ΙΘ', σ. 13791.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανάγκη αναθεώρησης των ορίων της Περιοχής Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών "Δυτικές Ακτές ΑιτωλοακαρνανίαςΣύµπλεγµα Εχινάδων". τόµ. ΚΔ', σ. 2306.
Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, αναφορικά µε τα κριτήρια διορισµού
του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. τόµ.
ΚΒ', σ. 399.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την έξαρση της εγκληµατικότητας στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. ΙΓ', σ. 10109.
Υπουργείο Τουρισµού
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε τη Γενική Γραµµατεία Τουριστικών Υποδοµών και Επενδύσεων. τόµ. Δ', σ. 2873.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε το καζίνο "Πόρτο Καρράς". τόµ. Ζ', σ.
5177.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε την τουριστική επικοινωνιακή στρατηγική.
τόµ. Ζ', σ. 5414.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε την ενδεχόµενη κατάργηση των Ανώτερων
Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης. τόµ. Ζ', σ. 5470.
Υπουργείο Υγείας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά δηµοσιεύµατα στον Τύπο περί µείωσης των κλινών
νοσηλείας και ιδιωτικοποίησης των δηµοσίων νοσοκοµείων
της χώρας. τόµ. Α', σ. 243.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη δωρεάν εξέταση αλλοδαπών στα δηµόσια νοσοκοµεία σε βάρος Ελλήνων ασθενών. τόµ. Α', σ. 244.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την παρακράτηση µέρους των συντάξεων των
ψυχικά πασχόντων ατόµων που φιλοξενούνται σε µονάδες
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. τόµ. Α', σ. 264.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το µεγάλο κόστος των ιατρικών εξετάσεων ΡΕΤ
scan & Cyber Knife. τόµ. Α', σ. 484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κάλυψη άµεσων αναγκών ασφαλισµένων
του ΕΟΠΥΥ σε φαρµακευτική και ιατρική περίθαλψη. τόµ.
Α', σ. 510.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα στοιχεία για τη µείωση της φαρµακευτικής
δαπάνης. τόµ. Α', σ. 512.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κατάσταση που διαµορφώνεται από την πολιτική των περικοπών στη φαρµακευτική περίθαλψη. τόµ.
Α', σ. 513.
Συζήτηση δύο συναφών επίκαιρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε το κόστος της υπηρεσίας τηλεφωνικών ραντεβού του ΕΟΠΥΥ. τόµ. Α', σ. 700.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας της νήσου Πάρου. τόµ. Α', σ. 703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χορήγηση φαρµάκων στους ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ. τόµ. Α', σ. 749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη διασφάλιση του δικαιώµατος όλων των πολιτών στη φαρµακευτική περίθαλψη. τόµ. Α', σ. 753.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αδυναµία προµήθειας των απαραίτητων
φαρµάκων στους ασφαλισµένους. τόµ. Α', σ. 817.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη βελτίωσης της πρωτοβάθµιας φρο-
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ντίδας υγείας του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Α', σ. 819.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την παραχώρηση οικοπέδου ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας για την ανέγερση του Αστυνοµικού Μεγάρου Κέρκυρας. τόµ. Α', σ. 820.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το Νοσοκοµείο Κυπαρισσίας του Νοµού Μεσσηνίας. τόµ. Β', σ. 958.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην εικοσιτετράωρη λειτουργία των Κέντρων Υγείας Μεσογείων και
Λαυρεωτικής. τόµ. Β', σ. 959.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αύξηση του κόστους τηλεφωνικής κλήσης
των ιατρικών ραντεβού στα ασφαλιστικά ταµεία αλλά και
στα νοσοκοµεία. τόµ. Β', σ. 1020.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του ΕΟΠΥΥ. τόµ. Β', σ. 1022.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο Κέντρο Υγείας Νεάπολης του Νοµού Λακωνίας.
τόµ. Β', σ. 1159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων λειτουργίας του
Γενικού Νοσοκοµείου Χαλκίδας. τόµ. Γ', σ. 1783.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λειτουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου
στην ανατολική Καλαµάτα σε ακίνητο που θα παραχωρηθεί
από το δήµο. τόµ. Γ', σ. 1833.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των νεφροπαθών. τόµ. Γ', σ. 2337.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Νοσοκοµείου Άρτας.
τόµ. Γ', σ. 2341.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας
του Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ', σ. 2342.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την καθυστέρηση της πληρωµής των εφηµεριών
των ειδικευοµένων γιατρών. τόµ. Γ', σ. 2522.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αύξηση στη συµµετοχή των ασφαλισµένων
στη φαρµακευτική δαπάνη. τόµ. Γ', σ. 2524.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στην πόλη των Σερρών. τόµ. Δ', σ. 2858.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το σχεδιασµό της Κυβέρνησης για τα Νοσοκοµεία Καρύστου και Κύµης. τόµ. Δ', σ. 2860.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το ποσό χρέωσης για κάθε τηλεφωνικό ραντεβού στο Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου. τόµ. Ε', σ. 3336.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας Βορειοανατολικών και Δυτικών Κυκλάδων. τόµ. Ε', σ. 3408.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Περιφερειακού Πανεπιστηµιακού
Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. ΣΤ', σ. 4757.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις στην αγορά φαρµάκων. τόµ. ΣΤ',
σ. 4758.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το Πρότυπο Ειδικό Οικοτροφείο "οι Άγιοι Ανάργυροι" στην Κάντζα Παλλήνης. τόµ. ΣΤ', σ. 4897.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη ραγδαία αύξηση µόλυνσης από τον ιό HIV µεταξύ των χρηστών ενέσιµων ναρκωτικών. τόµ. Ζ', σ. 5179.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τον αυξηµένο κίνδυνο κατάρρευσης των δοµών
ψυχικής υγείας των Μ.Κ.Ο. τόµ. Ζ', σ. 5184.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή κάλυψη των ασφαλισµένων. τόµ. Ζ', σ. 5238.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την "Πολυκλινική Αθηνών". τόµ. Ζ', σ. 5411.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη Μονάδα Χηµειοθεραπείας του "Μποδασάκειου" Νοσοκοµείου Πτολεµαΐδας. τόµ. Θ', σ. 6891.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κατάργηση λειτουργούντων κλινικών και
τµηµάτων στο νέο οργανισµό του Νοσοκοµείου Ρεθύµνου.
τόµ. Θ', σ. 6893.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη συγχώνευση των Νοσοκοµείων της Ικαρίας
και της Σάµου. τόµ. Θ', σ. 6894.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την επιβάρυνση των πασχόντων από µεσογειακή
αναιµία, µετά την αλλαγή του καθεστώτος συµµετοχής στα
φάρµακα. τόµ. Θ', σ. 6898.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος από τον
ΟΠΑΔ. τόµ. Θ', σ. 7055.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ακαταλληλότητα του πόσιµου νερού στα
Γιάλτρα Αιδηψού. τόµ. Θ', σ. 7059.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κατάργηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας
του Υπουργείου. τόµ. Θ', σ. 7060.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την έλλειψη φαρµάκων στην ελληνική αγορά.
τόµ. Ι', σ. 7792.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Θεαγένειο Νοσοκοµείο
Θεσσαλονίκης εξαιτίας ενός γιατρού. τόµ. Ι', σ. 7794.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις συγχωνεύσεις των κλινικών και τις καταργήσεις κλινών στα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας. τόµ. Ι', σ.
7795.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις επιπτώσεις της εφαρµοσµένης πολιτικής υγείας στους πολίτες του Νοµού Σερρών. τόµ. Ι', σ. 7920.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κατάργηση του Ογκολογικού και Αιµατολογικού Τµήµατος του Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης. τόµ.
Ι', σ. 7921.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις αλλοδαπές που εργάζονται παράνοµα ως αποκλειστικές νοσοκόµες στα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας. τόµ. Ι', σ. 7922.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το πόρισµα του Σώµατος Επιθεωρητών Υγείας
και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ)για παράνοµες προµήθειες ιατρικών υλικών από την Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκοµείου
Έδεσσας. τόµ. Ι', σ. 7924.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΕΨΥΚΑ). τόµ. Ι', σ. 7934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη συντήρησης των µηχανηµάτων ακτινοθεραπείας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας.
τόµ. ΙΑ', σ. 8210.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Αντικαρκινικού
Νοσοκοµείου "Μεταξά" λόγω έλλειψης προσωπικού. τόµ.
ΙΑ', σ. 8211.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αναστολή προσλήψεων προσωπικού στις
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). τόµ. ΙΑ', σ. 8274.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις συνέπειες από το κλείσιµο του 3ου Θεραπευτηρίου ΙΚΑ και της "Πολυκλινικής" Αθηνών. τόµ. ΙΑ', σ.
8645.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το κλείσιµο της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Παίδων "Η Αγία Σοφία". τόµ. ΙΒ', σ.
9086.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την επαρκή στελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου Θηβών. τόµ. ΙΒ', σ. 9118.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων
στο Αττικό Νοσοκοµείο. τόµ. ΙΒ', σ. 9120.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου Νίκαιας - Πειραιά. τόµ. ΙΒ',
σ. 9488.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις στα ιατρεία του ΕΟΠΥΥ και στο Νοσοκοµείο Ρεθύµνου. τόµ. ΙΓ', σ. 9689.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την εξασφάλιση των απαιτούµενων οικονοµικών
πόρων για την κατασκευή του νέου νοσοκοµείου Χαλκίδας.
τόµ. ΙΓ', σ. 9779.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στη ψυχιατρική κλινική του Νοσοκοµείου Άρτας. τόµ. ΙΓ', σ. 9784.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποβάθµιση του Γενικού Νοσοκοµείου Πατησίων. τόµ. ΙΓ', σ. 9837.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων εφηµεριών
στους ιατρούς του ΕΣΥ. τόµ. ΙΓ', σ. 9839.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη διαµόρφωση θεσµικού πλαισίου για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισµού. τόµ. ΙΓ', σ. 10105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε δηµοσιεύµατα περί κρίσιµων εξελίξεων στα Νοσοκοµεία "Ερυθρός Σταυρός" και "Ερρίκος Ντυνάν". τόµ.
ΙΓ', σ. 10107.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,

σχετικά µε τη µαταίωση της συγχώνευσης των Νοσοκοµείων Σύρου και Νάξου. τόµ. ΙΔ', σ. 10690.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το εργασιακό καθεστώς στο Κέντρο Πρόληψης
και Ελέγχου Νοσηµάτων. τόµ. ΙΔ', σ. 10691.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την επιλογή και αξιολόγηση των συντονιστών διευθυντών κλινικών δηµοσίων νοσοκοµείων. τόµ. ΙΕ', σ.
10964.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό από τα δηµόσια νοσοκοµεία, τα Κέντρα Υγείας και τις υγειονοµικές
µονάδες του ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΕ', σ. 10966.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποβάθµιση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας
σε τµήµα µε την επωνυµία "Τµήµα Ψυχικής Υγείας". τόµ.
ΙΕ', σ. 11059.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την επαναλειτουργία του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου στο Νοσοκοµείο Παίδων "Η Αγία Σοφία". τόµ.
ΙΕ', σ. 11061.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις καταβληθείσες µισθολογικές παροχές στους
εργαζόµενους στον ΟΚΑΝΑ. τόµ. ΙΕ', σ. 11296.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υλοποίηση του Ειδικού Προγράµµατος του
ΟΑΕΔ για την απασχόληση απεξαρτηµένων ατόµων στα ψυχιατρικά νοσοκοµεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΕ',
σ. 11297.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις δυσλειτουργίες του ΕΚΑΒ και τη διακοµιδή ασθενών στο Νοµό Ευβοίας. τόµ. ΙΕ', σ. 11315.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αδυναµία διάγνωσης και αντιµετώπισης των
περιστατικών φυµατίωσης στη Θεσσαλονίκη λόγω έλλειψης
µηχανολογικού εξοπλισµού και υλικών. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11839.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη αποκοµιδής των απορριµµάτων ώστε να διασφαλιστεί η δηµόσια υγεία στους δήµους Ερµιονίδας και Τρίπολης. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12037.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποβάθµιση των υπηρεσιών υγείας στο Νοµό Σάµου. τόµ. ΙΖ', σ. 12199.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη µη εφαρµογή απόφασης του Κεντρικού Συµβουλίου Υγειονοµικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ) για αποσύνδεση των Νοσοκοµείων Λήµνου και Ικαρίας από Μυτιλήνη και Σάµο. τόµ. ΙΖ', σ. 12201.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την έναρξη µορφών και µονάδων ιαµατικού τουρισµού στην Πρωτοβάθµιας Φροντίδα Υγείας. τόµ. ΙΖ', σ.
12204.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λειτουργία και την προοπτική του κοινωφελούς ιδρύµατος "Ερρίκος Ντυνάν". τόµ. ΙΖ', σ. 12206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ στις Κυκλάδες. τόµ. ΙΖ', σ. 12856.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στο Γενικό
Νοσοκοµείο Καρδίτσας. τόµ. ΙΗ', σ. 13164.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο ειδικό αντικαρκινικό Νοσοκοµείο "Μεταξά". τόµ. ΙΗ', σ. 13165.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ενσωµάτωση στο πρόγραµµα εµβολιασµών
µιας προληπτικής αγωγής για πρόωρα νεογνά. τόµ. ΙΘ', σ.
13604.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις σοβαρές ελλείψεις που αντιµετωπίζει το φαρµακείο του Γενικού Νοσοκοµείου της Δράµας. τόµ. ΙΘ', σ.
13606.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την εξασφάλιση της επάρκειας του Κέντρου Υγείας Γαλατά Πόρου σε οδηγούς ασθενοφόρων. τόµ. ΙΘ',
σ. 13607.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το µέλλον του ΚΕΘΕΑ και τις θεραπευτικές του
κοινότητες. τόµ. ΙΘ', σ. 13609.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τον ΕΟΠΥΥ Ρεθύµνου. τόµ. ΙΘ', σ. 13799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον ΟΚΑΝΑ. τόµ. ΙΘ', σ. 14115.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πραγµατοποίηση των αναγκαίων εξετάσεων όλων των µαθητών κατά την εγγραφή
τους στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
τόµ. ΙΘ', σ. 14116.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας - Απασχόλησης Ατόµων µε Αναπηρία (Κ.Η.Φ.Α.ΑΜΕΑ) Χανίων. τόµ.
Κ', σ. 14397.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την επαναφορά της "Υγειονοµικής Διάταξης ΥΑΓΥ39α/2012 για τις ρυθµίσεις που αφορούν τον περιορισµό της διάδοσης λοιµωδών νοσηµάτων". τόµ. Κ', σ.
14421.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε το Πρότυπο Ειδικό Οικοτροφείο "Οι Άγιοι
Ανάργυροι" στην Κάντζα Παλλήνης. τόµ. Κ', σ. 14428.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ενσωµάτωση στο πρόγραµµα της Ελληνικής
Προεδρίας και στο πλαίσιο των δράσεων για τη δηµόσια υγεία, µιας ενηµερωτικής και προληπτικής πολιτικής υγείας
για την ηπατίτιδα B και C. τόµ. ΚΒ', σ. 303.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξασφάλισης πλήρους και δωρεάν δηµόσιας ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για όλους
τους ανασφάλιστους πολίτες. τόµ. ΚΔ', σ. 1795.
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του οδικού έργου "Ηράκλειο - Μεσσαράς". τόµ. ΙΘ', σ.
14113.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
της εθνικής οδού Τρικάλων - Άρτας. τόµ. Κ', σ. 14387.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ανάγκη επιβολής της νοµιµότητας στο έργο κατασκευή του αυτοκινητόδροµου Αµβρακίας-Ακτίου, επανεκκίνησης των εργασιών
και προστασίας των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. τόµ.
ΚΒ', σ. 571.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
του αυτοκινητόδροµου "Πάτρα- Πύργος-Τσακώνα" της Ολυµπίας Οδού. τόµ. ΚΔ', σ. 2068.
Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό, σχετικά µε το καθεστώς λειτουργίας τηλεοπτικών σταθµών εθνικής εµβέλειας. τόµ. Γ', σ. 2457.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αναβάθµιση και την αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναµικού της
ΕΡΤ Α.Ε. τόµ. Ε', σ. 3331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό, σχετικά µε την υπόδειξη του Ε.Σ.Ρ. στα τηλεοπτικά κανάλια για µη προβολή εικόνων εξαθλίωσης και
φτώχειας. τόµ. ΙΒ', σ. 8814.
ΕΣΘΟΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς
και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4098, ΦΕΚ: 249 Α'/20.12.2012). τόµ. ΣΤ', σ.
4676, τόµ. Ζ', σ. 5119-5145.
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διερεύνηση των υποθέσεων των πολιτικών προσώπων. τόµ. Γ', σ. 2508.
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απόκλιση των δηµοσίων εσόδων
και τον κίνδυνο λήψης νέων µέτρων. τόµ. ΙΑ', σ. 8207.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναζήτηση πηγών εσόδων για το
Δηµόσιο από την αξιοποίηση των εθνικών κληροδοτηµάτων, των σχολαζουσών κληρονοµιών, καθώς και των καταπατηµένων ακινήτων. τόµ. ΙΓ', σ. 10119.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δη οσίων Εσόδων" (Α’176)".
(Κατάθεση). τόµ. ΚΔ', σ. 1784.
ΕΣΤΙΑΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την άµεση µείωση του ΦΠΑ εστίασης
ως µέτρο ενίσχυσης της αγοράς. τόµ. Α', σ. 456.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174), της από 7
Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
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"Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε
ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και
την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6)" (Α'
175) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4092, ΦΕΚ: 220 Α’/08.11.2012). τόµ. Γ', σ.
2427, τόµ. Ε', σ. 3225-3263, 3265 – 3323, 3344-3394,
3728-3777, 3822-3842.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αποκρατικοποίηση της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ). τόµ. Ζ', σ. 5407.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή των εφάπαξ παροχών των συνταξιούχων της "ΕΥΑΘ Α.Ε.". τόµ. ΙΕ', σ. 10977.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174), της από 7
Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε
ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και
την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6)" (Α'
175) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4092, ΦΕΚ: 220 Α’/08.11.2012). τόµ. Γ', σ.
2427, τόµ. Ε', σ. 3225-3263, 3265 – 3323, 3344-3394,
3728-3777, 3822-3842.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ. τόµ.
Ζ', σ. 5466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την επανασύνδεση των παροχών νερού
στο Δήµο Δραπετσώνας και Κερατσινίου. τόµ. ΙΑ', σ. 8294.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τον
διακανονισµό των Ασφαλιστικών Εισφορών σε εταιρείες µε
οφειλές άνω των 300.000 ευρώ. τόµ. Γ', σ. 2344.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
επαναπρόσληψη εργαζόµενου στην εταιρεία "Olympic
Handling S.A", που απολύθηκε γιατί απείργησε. τόµ. ΣΤ', σ.
4717.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες
διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ.
Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των
Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ,

2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ)
1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4099, ΦΕΚ: 250 Α’ /20.12.2012). τόµ. Ζ', σ. 4910,
5519-5550, 5580-5626.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
επικείµενες απολύσεις και τις µειώσεις µισθών στα καταστήµατα ΙΚΕΑ. τόµ. Ζ', σ. 5051.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τα αποτελέσµατα ελέγχου των εξωχώριων (off
shore) εταιρειών στην Κύµη Ευβοίας. τόµ. Ζ', σ. 5105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην εταιρεία ALAPIS. τόµ. Ζ', σ. 5483.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
απόλυση εργαζοµένου στην εταιρία "GOLDAIR
HANDLING" στο αεροδρόµιο "Ελευθέριος Βενιζέλος". τόµ.
Ζ', σ. 5720.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της εταιρείας "ΑΓΝΟ Α.Ε.". τόµ. Θ', σ. 6712.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ιδιωτικοποίηση του "Αστέρα Βουλιαγµένης" και τις απολύσεις εργαζοµένων του. τόµ. ΙΒ', σ. 9088.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον φορολογικό έλεγχο και τον καταλογισµό αστικών και ποινικών ευθυνών για τις παρατυπίες
και παρανοµίες των off-shore εταιρειών µε έδρα την Κύµη
Ευβοίας. τόµ. ΙΕ', σ. 10968.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις στην εταιρεία "PRAKTIKER HELLAS". τόµ. ΙΕ',
σ. 11310.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
προβλήµατα των εργαζοµένων στην αλυσίδα σούπερ µάρκετ SCONTO στην Κέρκυρα. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12033.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Χάλυβος. τόµ. ΙΖ', σ. 12606.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε." τόµ. ΙΘ', σ.
13788.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις θυγατρικές εταιρείες των ελληνικών αµυντικών συστηµάτων "ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ" και "ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ".
τόµ. Κ', σ. 14420.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στο εργοστάσιο "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε.", της εταιρείας
"ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε." και στα εργοστάσια ξύλου "NEOSET"
και "ΣΕΛΜΑΝ" στη Χαλκίδα. τόµ. ΚΒ', σ. 405.
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις εργαζοµένων στην εταιρεία Αερογραµµές Αιγαίου (AEGEAN AIRLINES). τόµ. ΣΤ', σ. 4861.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4138, ΦΕΚ: 72 Α' / 19.03.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8353, 86748687, 8705-8707, 8712-8758, τόµ. ΙΒ', σ. 8842-8843.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την πρακτική που ακολουθεί η Ανώνυµη Εταιρεία Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ) µε τους εισπράκτορές της. τόµ.
ΙΒ', σ. 8805.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τους ασφαλισµένους της ασφαλιστικής
εταιρείας "EVIMA" µετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της. τόµ. ΙΑ', σ. 8206.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4141, ΦΕΚ: 81
Α'/05.04.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8463, τόµ. ΙΒ', σ. 9162-9208,
9210-9226, 9452-9473, τόµ. ΙΓ', σ. 9538-9563, 95659570.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τη ναυτιλιακή εταιρεία "ΠΛΟΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ". τόµ. Ε', σ. 3951, 3952.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση της από 31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4135,
ΦΕΚ: 69 Α'/19.03.2013). τόµ. Ι, σ. 7557, τόµ. ΙΑ', σ. 83628369, 8519-8536.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φοροδιαφυγή των πολυεθνικών εταιρειών. τόµ. ΙΘ', σ. 13598.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ (OFFSHORE)
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον έλεγχο και τη φορολόγηση των
υπεράκτιων (offshore) εταιρειών. (Επερωτώντες: Δεκαεπτά
Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου). τόµ. ΙΗ', σ. 13457 - 13475.

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απαλλαγή των ευπαθών κοινωνικών οµάδων από το έκτακτο ειδικό τέλος πρώτης κατοικίας.
τόµ. Α', σ. 240.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα
προστασίας ευπαθών οµάδων του πληθυσµού". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ.
Ζ', σ. 5568.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
σχέδιο δράσης για την οικονοµική ανακούφιση των ευπαθών οµάδων. τόµ. ΙΑ', σ. 8199.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε δηλώσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Μάρτιν Σουλτς για την ανάγκη ελέγχου της ανάπτυξης της Ελλάδος από ευρωπαίους αξιωµατούχους. τόµ. Β', σ. 1016.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συνθήκης
µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της Δηµοκρατίας της Κροατίας, σχετικά µε την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και της Τελικής Πράξης αυτής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4090, ΦΕΚ: 218 Α’ /08.11.2012). τόµ.
Γ', σ. 2233, τόµ. Ε', σ. 3441-3443.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε το νέο χρηµατοδοτικό πλαίσιο 20142020 και την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
τόµ. ΣΤ', σ. 4653.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση
της διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4131, ΦΕΚ: 58 Α' /07.03.2013). τόµ. ΣΤ', σ. 4676, τόµ.
ΙΑ', σ. 8228, 8231-8233, 8241.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που
τέθηκαν από το Eurogroup της 12ης Νοεµβρίου για την εκταµίευση της δόσης των 31,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. τόµ.
ΣΤ', σ. 4858.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες
διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ.
Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των
Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ,
2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ)
1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4099, ΦΕΚ: 250 Α’/20.12.2012). τόµ. Ζ', σ. 4910,
5519-5550, 5580-5626.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Συµφωνία των Αντιπροσώπων των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που συνήλθαν στα πλαίσια του Συµβουλίου, σχετικά µε την
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Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4184,
ΦΕΚ: 191 Α'/17.09.2013). τόµ. Ζ', σ. 5054, τόµ. ΚΓ', σ.
1112-1116.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4148, ΦΕΚ: 99 Α’
/26.04.2013). τόµ. ΙΒ', σ. 9164, τόµ. ΙΔ', σ. 10700-10709,
10718-10747, 10797.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4167, ΦΕΚ: 160 Α’/12.07.2013).
τόµ. ΙΒ', σ. 9495, τόµ. ΙΗ', σ. 13381-13385.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
συνεργασίας για Δορυφορική Πλοήγηση µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και
του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφετέρου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4154, ΦΕΚ: 117Α' /
23.05.2012). τόµ. ΙΔ', σ. 10812, τόµ. ΙΣΤ', σ. 11852 11855.
Αναφορά στην ένταξη της χώρας µας στην ΕΟΚ. τόµ. ΙΖ',
σ. 12358.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της, αφ' ενός και της Δηµοκρατίας της Κορέας, αφ' ετέρου, µετά των συνηµµένων σε αυτήν Δηλώσεων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4175,
ΦΕΚ: 171 A'/08.08.2013). τόµ. ΙΗ', σ. 13453, τόµ. ΚΒ', σ.
158-160.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Αναφορά στην 20η Μαϊου, Ευρωπαϊκή Ηµέρα για τη Θάλασσα. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12098 - 12104.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον κίνδυνο που διατρέχουν οι χώρες
του ευρώ από τη διακοπή της χρηµατοδότησης των τραπεζών τους µέσω ELA από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
τόµ. ΙΕ', σ. 11056.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών - µελών της, αφενός, και
της Κοινότητας των Άνδεων και των χωρών µελών της, των
Δηµοκρατιών της Βολιβίας, της Κολοµβίας, του Ισηµερινού, του Περού και της Βολιβαριανής Δηµοκρατίας της Βενεζουέλας, αφετέρου, µετά του Παραρτήµατος αυτής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4103, ΦΕΚ: 1
Α’/04.01.2013). τόµ. ΣΤ', σ. 4715, τόµ. Ζ', σ. 5262-5263.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών
της, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, για την τροποποίηση της Συµφωνίας Εµπορίου,
Ανάπτυξης και Συνεργασίας". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4104, ΦΕΚ: 2 Α’/04.01.2013). τόµ. ΣΤ',
σ. 4749, τόµ. Ζ', σ. 5344-5345). τόµ. ΣΤ', σ. 4749.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφο-

ρών µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007 και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4158, ΦΕΚ:
126 Α'/04.06.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11524, τόµ. ΙΖ', σ.
12306-12315.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της Κροατίας, της
Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας,
της Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουµανίας,
της Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο, για την δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου". (Κατάθεση). τόµ. ΚΔ', σ. 2292.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των υπ' αριθµ.
137 και 138/30.9.2011 Αποφάσεων του Συµβουλίου Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης µε τις οποίες υιοθετήθηκε η Τροποποίηση των άρθρων 1 και 18 της Συµφωνίας Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ.
νόµου:
4094,
ΦΕΚ:
225/Α’/15.11.2012). τόµ. Γ', σ. 2493, τόµ. Ε', σ. 39733975.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τις ενέργειες για τον επανασχεδιασµό
προγραµµάτων του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας
και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και την υλοποίηση της συµφωνίας
µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ενίσχυση
της ρευστότητας της οικονοµίας. τόµ. ΣΤ', σ. 4865.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη συµφωνία χρηµατοδότησης της ελληνικής οικονοµίας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. τόµ. Ζ', σ. 5729.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (Ε.Τ.Χ.Σ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των
Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος
(ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ,
µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των
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Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4111, ΦΕΚ: 18 Α’
/25.01.2013). τόµ. Η', σ. 6252, 6327-6431.
ΕΦΑΠΑΞ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη χορήγηση
του εφάπαξ στους συνταξιούχους του δηµοσίου και τους ένστολους. τόµ. Ζ', σ. 5110.
ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή των εφάπαξ παροχών των συνταξιούχων της "ΕΥΑΘ Α.Ε.". τόµ. ΙΕ', σ. 10977.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε το εκδοτικό συγκρότηµα "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ". τόµ. ΙΘ', σ. 13602.
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την καθυστέρηση της πληρωµής των εφηµεριών
των ειδικευοµένων γιατρών. τόµ. Γ', σ. 2522.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων εφηµεριών
στους ιατρούς του ΕΣΥ. τόµ. ΙΓ', σ. 9839.
ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε
την αλλαγή έδρας της ΙΖ' Εφορείας Αρχαιοτήτων. τόµ. Α',
σ. 288.
Ζ
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αναγκαίες αλλαγές στο "Σύστηµα Ολοκληρωµένης Διαχείρισης στην Παραγωγή Σακχαρότευτλων". τόµ. Θ', σ. 7146.
ΖΕΟΛΙΘΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αξιοποίηση του ζεόλιθου στο Νοµό Έβρου. τόµ. Ι', σ.
7926.
ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ-ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καταστροφές
κηπευτικών στην περιοχή της Πρέβεζας από τον ισχυρό ανεµοστρόβιλο στις 29-11-2012. τόµ. Ζ', σ. 5244.
ΖΗΜΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τους βανδαλισµούς σε σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από καταληψίες. τόµ. Ε', σ. 3906.
ΖΗΜΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση απο-

κατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα
της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο των Αθηνών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4082, ΦΕΚ: 187
Α’/3.10.2012). τόµ. Α', σ. 240, τόµ. Β', σ. 11751180,1673-1713.
ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την πρόληψη εξάπλωσης του µελιταίου πυρετού στο ζωικό κεφάλαιο. τόµ. ΙΓ', σ. 10033.
ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Μακεδονίας και Θράκης: "Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτοµίας
Θεσσαλονίκης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4180, ΦΕΚ: 182 A'/ 05.09.2013). τόµ. ΚΒ', σ. 53,
697-744.
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και τη µείωση του κόστους αγοράς των ζωοτροφών.
τόµ. ΙΓ', σ. 9522.
Η
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την κατάργηση µηχανισµού ανάκτησης µεταβλητού κόστους
στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. ΙΑ', σ.
8773.
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις καταστροφές του δικτύου ηλεκτροδότησης στην Περιφέρεια
Καρδίτσας. τόµ. ΙΑ', σ. 8772.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς
και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4098, ΦΕΚ: 249 Α'/20.12.2012). τόµ. ΣΤ', σ.
4676, τόµ. Ζ', σ. 5119-5145.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4144, ΦΕΚ: 88 A’ /18.04.2013). τόµ. ΙΒ', σ.
9087, τόµ. ΙΓ', σ. 9700-9712, 9727-9728, 9739-9773,
9857-9906, τόµ. ΙΔ', σ. 10182.
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ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των γυναικών, µε αφορµή
τη Διεθνή Ηµέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25η Νοεµβρίου). τόµ. Ζ', σ. 4911-4915.
ΗΜΕΡΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
Αναφορά στη 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό
κράτος. τόµ. Β', σ. 1015, 1020, 1024, 1028.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των χιλιάδων θυµάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. τόµ.
Β', σ. 1024, τόµ. ΚΔ', σ. 1666.
Αναφορά από το Προεδρείο της Βουλής, τους εκπροσώπους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και της Κυβέρνησης
για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της
Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. (14η Σεπτεµβρίου).
τόµ. ΚΔ', σ. 1659-1667.
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
Αναφορά στην 19η Μαΐου ηµέρα µνήµης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισµού. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12051.
Αναφορά για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου και τήρηση ενός λεπτού σιγής στη
µνήµη των θυµάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12067-12075.
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Εθνικού Συµβουλίου Τουρισµού
και Αρχαιοτήτων των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων". (Κατάθεση Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4113, ΦΕΚ: 22
Α’/29.01.2013). . τόµ. Ζ', σ. 5239, τόµ. Θ', σ. 6827-6831.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για τη δηµιουργία Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων".
(Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4130, ΦΕΚ:
57 Α’/07.03.2013). τόµ. Η', σ. 6093, τόµ. ΙΑ', σ. 8228,
8233-8235.
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Η.Π.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την άρνηση δωρεάς οπλικών συστηµάτων από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ. τόµ. ΙΓ', σ. 10118.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007 και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4158, ΦΕΚ:
126 Α'/04.06.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11524, τόµ. ΙΖ', σ.
12306-12315.
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της
Τσέχικης Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,

του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου
Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας
και της Βόρειας Ιρλανδίας, αναφορικά µε την Ίδρυση, Διοίκηση και Λειτουργία του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας
Χηµικής, Βιολογικής Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας
(JCBRN Defense COE Operation MOU)". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4193, ΦΕΚ: 207
A'/26.09.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12780, τόµ. ΚΓ', σ. 13661375, 1430.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της
Τσέχικης Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου
Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας
και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Στρατηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού, σχετικά µε τη
Λειτουργική Σχέση που αφορά το Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής
Άµυνας (JCBRN Defense COE Functional Relationship
MOU)". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4191,
ΦΕΚ: 205 A'/26.09.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12780, τόµ. ΚΓ', σ.
1366-1376.
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ενσωµάτωση στο πρόγραµµα της Ελληνικής
Προεδρίας και στο πλαίσιο των δράσεων για τη δηµόσια υγεία, µιας ενηµερωτικής και προληπτικής πολιτικής υγείας
για την ηπατίτιδα B και C. τόµ. ΚΒ', σ. 303.
Θ
ΘΕΑΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την επαναλειτουργία του Δηµοτικού Θεάτρου Πειραιά.
τόµ. ΙΒ', σ. 9114.
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά µε τη ρύπανση του Θερµαϊκού
Κόλπου από την Μονάδα Καθαρισµού Αποβλήτων (ΜΚΑ)
της Βιοµηχανικής Περιοχής της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ', σ.
8812.
ΘΡΑΚΗ
Αναφορά σε δηλώσεις Βουλευτών για ύπαρξη τουρκικής
µειονότητας στη Θράκη. τόµ. ΚΓ', σ. 820, 822, 833, 834,
835, 840, 844, 845, 846.
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την επαναφορά της αναγραφής του θρησκεύµατος στις
ταυτότητες. τόµ. ΚΒ', σ. 308.
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ΘΥΜΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τον Πακιστανό λαθροµετανάστη στο τραγικό συµβάν της
Πάρου. τόµ. Α', σ. 497.
ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την εκτέλεση της απόφασης της Ολοµέλειας του Αρείου
Πάγου για το Δίστοµο. τόµ. ΚΔ', σ. 1797.
Ι
ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη στελέχωση των κενών περιφερειακών ιατρείων άγονων και νησιωτικών περιοχών από τους γιατρούς που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. τόµ. Ζ', σ. 5104.
ΙΑΤΡΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αύξηση του κόστους τηλεφωνικής κλήσης
των ιατρικών ραντεβού στα ασφαλιστικά ταµεία αλλά και
στα νοσοκοµεία. τόµ. Β', σ. 1020.
ΙΑΤΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο Κέντρο Υγείας Νεάπολης του Νοµού Λακωνίας.
τόµ. Β', σ. 1159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Θεαγένειο Νοσοκοµείο
Θεσσαλονίκης εξαιτίας ενός γιατρού. τόµ. Ι', σ. 7794.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων εφηµεριών
στους ιατρούς του ΕΣΥ. τόµ. ΙΓ', σ. 9839.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό από τα δηµόσια νοσοκοµεία, τα Κέντρα Υγείας και τις υγειονοµικές
µονάδες του ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΕ', σ. 10966.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη µονιµοποίηση των γιατρών του ΙΚΑ Τρικάλων που λήγουν οι συµβάσεις τους. τόµ. Κ', σ. 14137.
ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την καθυστέρηση της πληρωµής των εφηµεριών
των ειδικευοµένων γιατρών. τόµ. Γ', σ. 2522.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στο Γενικό
Νοσοκοµείο Καρδίτσας. τόµ. ΙΗ', σ. 13164.
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την κατάσταση που διαµορφώνεται στις ιατροφαρµακευτικές και προνοιακές παροχές στο λαό. (Επερωτώντες: Η
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και έντεκα
(11) Βουλευτές του Κόµµατός της). τόµ. Β', σ. 1743-1762.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αύξηση στη συµµετοχή των ασφαλισµένων
στη φαρµακευτική δαπάνη. τόµ. Γ', σ. 2524.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,

σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή κάλυψη των ασφαλισµένων. τόµ. Ζ', σ. 5238.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξασφάλισης πλήρους και δωρεάν δηµόσιας ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για όλους
τους ανασφάλιστους πολίτες. τόµ. ΚΔ', σ. 1795.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την
ιδιωτικοποίηση της "ΛΑΡΚΟ". τόµ. Α', σ. 651.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της
Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων(ΕΛΒΟ). τόµ. Α', σ. 824.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των λιµανιών και µαρίνων της χώρας. τόµ. Α', σ. 831.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την πώληση λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών µονάδων της
ΔΕΗ και την ιδιωτικοποίηση των δικτύων µεταφοράς. τόµ.
Ε', σ. 3903.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Κέρκυρας. τόµ. Ε', σ. 3905.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ιδιωτικοποίηση του "Αστέρα Βουλιαγµένης" και τις απολύσεις εργαζοµένων του. τόµ. ΙΒ', σ. 9088.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την επικείµενη ιδιωτικοποίηση του αεροδροµίου Χανίων. τόµ. ΙΕ', σ. 11303.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174), της από 7
Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε
ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και
την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6)" (Α'
175) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4092, ΦΕΚ: 220 Α’/08.11.2012). τόµ. Γ', σ.
2427, τόµ. Ε’, 3225-3263, 3265-3323, 3344-3394, 37283777, 3822-3842.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ. τόµ.
Ζ', σ. 5466.
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
απόφαση για απόλυση εργαζοµένων του διαγωνισµού 9Κ
της Αγροτικής Τράπεζας και την ανάγκη για πρόσληψη των
επιτυχόντων του διαγωνισµού 8Κ του ΙΚΑ. τόµ. Ζ', σ. 5055.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινω-
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νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη σύµβαση κατασκευής του έργου "Επισκευή-ενίσχυση του κτηρίου ΙΚΑΕΤΑΜ (Πειραιώς 64) για τη στέγαση της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Α' Φάση". τόµ. Ζ', σ. 5112.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
αδιαφανείς διαδικασίες στην αγορά πληροφοριακού συστήµατος για το ΙΚΑ. τόµ. Ζ', σ. 5717.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
φηµολογούµενη κατάργηση υποκαταστήµατων του ΙΚΑ
στην Ηµαθία. τόµ. Θ', σ. 6951.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις συνέπειες από το κλείσιµο του 3ου Θεραπευτηρίου ΙΚΑ και της "Πολυκλινικής" Αθηνών. τόµ. ΙΑ', σ.
8645.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες εισφορές επαγγελµατιών σε ΟΑΕΕ και ΙΚΑ. τόµ. ΙΓ',
σ. 9847.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
συνέχιση της λειτουργίας των υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ
στους Μολάους του Δήµου Μονεµβασιάς και στο Γύθειο
του Δήµου Ανατολικής Μάνης. τόµ. ΙΗ', σ. 13159.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη µονιµοποίηση των γιατρών του ΙΚΑ Τρικάλων που λήγουν οι συµβάσεις τους. τόµ. Κ', σ. 14137.
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4115, ΦΕΚ: 24 Α’/30.01.2013). τόµ.
Ζ', σ. 5208, τόµ. Η', σ. 6471-6520, 6521-6604, τόµ. Θ', σ.
6756-6759.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την εξαφάνιση των πεντακοσίων δύο παιδιών Ροµά από
το ίδρυµα "Αγία Βαρβάρα". τόµ. ΚΔ', σ. 1800.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λειτουργία του Ιδρύµατος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών "Η ΕΛΠΙΔΑ". τόµ. Α', σ. 481.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία
"ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4118, ΦΕΚ: 32 Α’/06.02.2013). τόµ. Ζ', σ. 4910, τόµ. Θ',
σ. 6905-6910, 6914-6945, 7010-7012.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 1 της από
30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία

κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 «Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις (Α’32)». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4163, ΦΕΚ: 155 Α'/28.06.2013).
τόµ. ΙΖ', σ. 12656, τόµ. ΙΗ', σ. 13301-13319.
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Ρύθµιση θεµάτων του Κώδικα Ιθαγένειας". (Προτείνοντες: Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 240.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Για την
κατάργηση και τροποποίηση διατάξεων άρθρων του ν.
3284/2004 "Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας" και του ν. 3838/2010 "Σύγχρονες διατάξεις για
την ελληνική ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις" και για την υποχρέωση κτήσης ελληνικού γένους υποψηφίων παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάµεων
και των Σωµάτων Ασφαλείας". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και οι Βουλευτές του
Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 240.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας αναφορικά µε διπλωµατικά
και προξενικά προνόµια και ασυλίες προσώπων µε διπλή ιθαγένεια". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4107, ΦΕΚ: 7 Α’/09.01.2103). τόµ. ΣΤ', σ. 4890, τόµ. Ζ',
σ. 5575.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επικείµενη απόφαση της Ολοµέλειας
του Συµβουλίου της Επικρατείας για την ιθαγένεια και τη
συµµετοχή αλλοδαπών στις Δηµοτικές Εκλογές. τόµ. Ζ', σ.
5722.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας.
τόµ. ΙΖ', σ. 12650.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη "µη εφαρµογή της υπ' αριθµ.
460/2013 απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)". τόµ. Κ', σ. 14395.
ΙΜΙΑ (Βραχονησίδα)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη "θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης µε
το καθεστώς των Ιµίων και την ηθική υποχρέωση για ανέγερση µνηµείου προς τιµήν των τριών Ελλήνων αξιωµατικών που έπεσαν στην εκτέλεση του καθήκοντος τον Ιανουάριο του 1996". τόµ. Θ', σ. 6733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις και την κρίση των Ιµίων. τόµ. Θ', σ. 7152.
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
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της Ινδονησίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4157, ΦΕΚ: 125 Α'/04.06.2013). τόµ. ΙΕ', σ. 11149,
τόµ. ΙΖ', σ. 12236.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(Ι.Ε.Κ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις".(Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4132, ΦΕΚ: 59 Α’
/07.03.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8353, 8399-8442.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον κίνδυνο αναστολής
της λειτουργίας των Δηµοσίων ΙΕΚ από το Σεπτέµβρη
2013. τόµ. Κ', σ. 14389.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αναβάθµιση του ΙΓΜΕ και την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους του. τόµ. Δ', σ. 2938.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4076, ΦΕΚ: 159 Α'/10.08.2012).
τόµ. Α', σ. 289, 303-330, 335 - 382.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη συνέχιση λειτουργίας
του Ινστιτούτου Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών του Νοµού Πέλλας. τόµ. ΣΤ', σ. 4673.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη σχεδιαζόµενη κατάργηση του Ινστιτούτου Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ). τόµ. Ζ', σ. 5107.
INTERNET
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την κατάθεση σχεδίου νόµου για το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό έγκληµα. τόµ. Ζ', σ. 5465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3861/2010
από όλους τους φορείς του δηµοσίου. τόµ. ΙΖ', σ. 12215.
ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή της Ιόνιας Οδού. τόµ.
Δ', σ. 2856, τόµ. Θ', σ. 6732.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση των οδικών έργων των
τµηµάτων Κορίνθου - Πάτρας της Ολυµπίας Οδού, της Ιονίας Οδού και του Άξονα Ακτίου - Αµβρακίας. τόµ. ΙΣΤ', σ.
12030.

ΙΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
(HIV)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη ραγδαία αύξηση µόλυνσης από τον ιό HIV µεταξύ των χρηστών ενέσιµων ναρκωτικών. τόµ. Ζ', σ. 5179.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αναστολή του προνοιακού επιδόµατος στους οροθετικούς
ασθενείς. τόµ. ΙΑ', σ. 8217.
ΙΡΑΚ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη διµερή συµφωνία µεταξύ Ελλάδας και Ιράκ για διακανονισµό των οφειλών του Ιράκ στο
ελληνικό δηµόσιο. τόµ. Ι', σ. 7791.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση των οφειλών του
προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ του Υπουργικού
Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4160, ΦΕΚ: 142 Α'/12.06.2013).
τόµ. ΙΣΤ', σ. 12098, τόµ. ΙΖ', σ. 12688-12712.
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4167, ΦΕΚ: 160 Α’/12.07.2013).
τόµ. ΙΒ', σ. 9495, τόµ. ΙΗ', σ. 13381-13385.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της
Τσέχικης Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου
Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας
και της Βόρειας Ιρλανδίας, αναφορικά µε την Ίδρυση, Διοίκηση και Λειτουργία του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας
Χηµικής, Βιολογικής Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας
(JCBRN Defense COE Operation MOU)". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4193, ΦΕΚ: 207
A'/26.09.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12780, τόµ. ΚΓ', σ. 13661375, 1430.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της
Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου
Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
της Βόρειας Ιρλανδίας και του Στρατηγείου της Ανώτατης
Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού, σχετικά µε τη
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Λειτουργική Σχέση που αφορά το Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής
Άµυνας (JCBRN Defence COE Functional Relationship
MOU)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4191,
ΦΕΚ: 205 A'/26.09.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12780, τόµ. ΚΓ', σ.
1366-1376.
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, αφενός, και της
Κοινότητας των Άνδεων και των χωρών µελών της, των Δηµοκρατιών της Βολιβίας, της Κολοµβίας, του Ισηµερινού,
του Περού και της Βολιβαρινής Δηµοκρατίας της Βενεζουέλας, αφετέρου, µετά του Παραρτήµατος αυτής". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4103, ΦΕΚ: 1 Α’
/04.01.2013). τόµ. ΣΤ', σ. 4715, τόµ. Ζ', σ. 5262-5263.
ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε
την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4097, ΦΕΚ: 235 Α’/03.12.2012).
τόµ. Ε', σ. 3400, τόµ. ΣΤ', σ. 4788-4825.
ΙΣΡΑΗΛ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την κοινή άσκηση της Πολεµικής
Αεροπορίας Ελλάδος και Ισραήλ µε αντικείµενο ενδεχόµενη επίθεση στο Ιράν. τόµ. Ζ', σ. 5418.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μνηµόνιο Κατανόησης στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4156, ΦΕΚ: 122 A'/31.05.2013).
τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΙΖ', σ. 12275-12295.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Κύριου
Μνηµονίου Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας (στο εξής αναφερόµενο
ως: "ΥΠΕΘΑ") και του Υπουργείου Άµυνας του Κράτους
του Ισραήλ (στο εξής αναφερόµενο ως: "ΥΑΚΙ") για τις Αµυντικές, Στρατιωτικές, Στρατηγικές και Τεχνολογικές Σχέσεις και Συνεργασία µεταξύ του ΥΠΕΘΑ και του ΥΑΚΙ".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4196, ΦΕΚ:
212 Α'/10.10.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΔ', σ.
1954-1957.
ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη δηµιουργία πύλης εισόδου για κρουαζιερόπλοια και ιστιοφόρα στο Λιµάνι της Πέτρας Λέσβου. τόµ.
ΣΤ', σ. 4676.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την εκποµπή διαδικτυακού τόπου Indymedia. τόµ. Α', σ. 506.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιο-

σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου "Athens Indymedia".
τόµ. Δ', σ. 2867.
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία και στην προσβασιµότητα του ιστότοπου "Διαύγεια". τόµ. ΙΑ', σ. 8655.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3861/2010
από όλους τους φορείς του δηµοσίου. τόµ. ΙΖ', σ. 12215.
ΙΤΑΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε τον
Αγωγό Φυσικού Αερίου The Trans Adriatic Pipeline Project
µετά του Παραρτήµατος αυτής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4145, ΦΕΚ: 89 A'/18.04.2013). τόµ.
ΙΒ', σ. 9495, τόµ. ΙΔ', σ. 10210-10214.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της
Τσέχικης Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου
Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας
και της Βόρειας Ιρλανδίας, αναφορικά µε την Ίδρυση, Διοίκηση και Λειτουργία του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας
Χηµικής, Βιολογικής Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας
(JCBRN Defense COE Operation MOU)". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4193, ΦΕΚ: 207
A'/26.09.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12780, τόµ. ΚΓ', σ. 13661375, 1430.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της
Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου
Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
της Βόρειας Ιρλανδίας και του Στρατηγείου της Ανώτατης
Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού, σχετικά µε τη
Λειτουργική Σχέση που αφορά το Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής
Άµυνας (JCBRN Defence COE Functional Relationship
MOU)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4191,
ΦΕΚ: 205 A'/26.09.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12780, τόµ. ΚΓ', σ.
1366-1376.
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις συνθήκες
εργασίας στις ιχθυοκαλλιέργειες της Αιτωλοακαρνανίας.
τόµ. Ε', σ. 3970.
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ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόδοση των
µέτρων στήριξης της ελληνικής αλιείας και τον εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών. τόµ. ΙΕ', σ. 11248.
Κ
ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
τήρηση της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας από την επιχείρηση "KAZINO MONT PARNES". τόµ. Θ', σ. 6714.
ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε το καζίνο "Πόρτο Καρράς". τόµ. Ζ', σ.
5177.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, το επίδοµα ανεργίας και τη
σύνταξη των καλλιτεχνών. τόµ. Ε', σ. 3949, 3950, 3951.
ΚΑΝΑΔΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Καναδά, σχετικά µε την κινητικότητα των νέων". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4091, ΦΕΚ: 219 A'/08.11.2012).
τόµ. Γ', σ. 2319, τόµ. Ε', σ. 3780-3785.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας για
την ανάδειξη του Προέδρου του Σώµατος της ΙΕ' Περιόδου.
τόµ. Α', σ. 35.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας για
την εκλογή των Αντιπροέδρων, των Κοσµητόρων και των
Γραµµατέων της Βουλής της ΙΕ’ Περιόδου της Α' Συνόδου.
τόµ. Α', σ. 39-40.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α', σ.
45,46.
Αναφορά σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβερνήσεως
Αντώνη Σαµαρά τόµ. Α', σ. 57.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α', σ. 72, 76,
96, 103, 113, 115, 118, 125, 129, 131, 135, 136, 137,
144, 146, 152, 182, 188, 203, 241, 244, 261 ,265, 287,
288, 299, 303, 306, 318, 322, 323, 324, 328 330, 336,
337, 341, 359, 360, 368, 388, 461, 505, 513, 514, 526,
527, 531, 545, 548, 549, 550, 551, 552, 556, 557, 558,
560, 564, 565, 569, 571, 572, 574, 578, 582, 585, 589,
590, 591, 592, 595, 643, 645, 646, 647, 668, 671, 672,
673, 674, 703, 760, 761, 774, 823, 826, 827, 828, 831,
τόµ. Β', σ. 838, 842, 843, 844, 857, 876, 877, 880, 881,
882, 883, 884, 885, 900, 901, 902, 910, 915, 916, 917,
918, 919, 920, 921, 926, 927, 929, 936, 942, 974, 975,
983, 984, 992, 993, 994, 995, 996, 1002, 1005, 1054,
1069, 1070, 1071, 1073, 1074, 1082 1084, 1091, 1092,

1098, 1093, 1099, 1100, 1113, 1116, 1117, 1120, 1122,
1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1132, 1133,
1144, 1145, 1146, 1147, 1150, 1151, 1153, 1155, 1156,
1172, 1175, 1177, 1179, 1180, 1181, 1675, 1679, 1680,
1681, 1684, 1691, 1693, 1694, 1695, 1697, 1698, 1699,
1700, 1701, 1705, 1706, 1707, 1710,1712, 1744, 1748,
1749, 1757, 1760, 1762, τόµ. Γ', σ. 1788, 1789, 1790,
1833, 1834, 1837, 1845, 2112, 2119, 2120, 2126, 2127,
2133, 2134, 2138, 2141, 2142, 2143, 2144, 2151, 2152,
2156, 2157, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2180,
2181, 2185, 2187, 2209, 2227, 2242, 2331, 2332, 2337,
2340, 2343, 2344, 2349, 2372, 2373, 2374, 2377, 2387,
2399, 2401, 2402, 2403, 2404, 2407, 2408, 2487, 2440,
2441, 2446, 2447, 2448, 2474, 2489, 2514, 2517, 2544,
2550, 2551, 2553, 2554, 2557, τόµ. Δ', σ.
2573,2575,2577, 2602, 2607, 2610, 2611, 2858, 2863,
2864, 2899,2909, 2934, 2953, 2958, 2959, 2970, 3201,
3203, 3208, 3209, 3210, 3212, 3219, τόµ. Ε', σ. 3225,
3226, 3227, 3228, 3236, 3238, 3239, 3242, 3274, 3298,
3306, 3307, 3308, 3315., 3332, 3335, 3339, 3341, 3347,
3349, 3354, 3355, 3369, 3381, 3386, 3404,3405,3412,
3441, 3442, 3731, 3734, 3741, 3742, 3744, 3745, 3757,
3759, 3760, 3763, 3767, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773,
3774, 3775, 3776, 3777, 3822, 3881, 3949, τόµ. ΣΤ', σ.
4029-4032, 4033, 4042, 4045, 4059, 4062, 4063, 4064,
4069, 4070, 4072, 4081, 4083, 4084, 4085, 4087, 4091,
4094, 4100, 4148, 4150, 4280, 4322, 4332, 4333, 4335,
4336, 4338, 4345, 4347, 4348, 4349, 4350, 4356, 4358,
4360, 4361, 4364, 4366, 4376, 4381, 4382, 4387, 4385,
4387, 4388, 4389, 4391, 4401, 4402, 4406, 4410, 4429,
4436, 4442, 4445, 4447, 4452, 4458, 4459, 4464, 4478,
4489, 4490, 4495, 4498, 4504, 4505, 4517, 4528, 4757,
4762, 4764, 4783, 4784, 4802, 4805, 4856, 4859, 4861,
τόµ. Ζ', σ. 4909, 4917, 4918, 4920, 4921, 4924, 4925,
4926, 4930, 4970, 4972, 4973, 4986, 4991, 5051, 5057,
5070, 5115, 5120, 5121, 5122, 5124, 5125, 5126, 5127,
5128, 5129, 5130, 5132, 5134, 5135, 5138, 5142, 5144,
5145, 5192, 5223, 5262, 5404, 5421, 5422, 5424, 5467,
5468, 5470, 5487, 5492, 5524, 5528, 5548, 5549, 5569,
5570, 5580, 5593, 5595, 5599, 5613, 5614, 5616, 5617,
5618, 5716, 5717, 5718, 5724, 5733, 5734, 5735, 5736,
5738, 5739, 5742, 5743, 5744, 5754, 5757, τόµ. Η', σ.
5845, 5846, 5874, 5849, 5854, 5867, 5868, 5870, 5871,
5875, 5876, 5886, 5891, 5899, 5907, 5910, 5914, 5919,
5923, 5926, 5964, 5965, 5966, 5974, 5975, 5976, 5977,
5978, 5979, 5980, 5981, 5984, 5985, 5986, 5987, 5990,
5991, 5992, 5994, 5995, 5996, 5997,, 6065, 6067, 6081,
6088, 6095, 6096, 6097, 6098, 6103, 6104, 6107, 6108,
6130, 6131, 6134, 6139, 6142, 6152, 6154, 6162, 6166,
6174, 6117, 6183, 6187, 6188, 6189, 6192, 6199, 6217,
6218, 6226, 6242, 6247, 6254, 6255, 6258, 6261, 6267,
6274, 6332, 6345, 6346, 6347, 6349, 6350, 6351, 6353,
6354, 6355, 6357, 6359, 6360, 6361, 6362, 6363, 6375,
6379, 6382, 6384, 6391, 6392, 6399, 6467, 6482, 6485,
6486, 6487, 6489, 6531, 6533, 6534, 6541, 6542, 6543,
6546, 6552, 6555, 6556, 6563, 6575, 6582, 6590, 6592,
6595, 6601, τόµ. Θ', σ. 6615, 6623, 6635, 6636, 6638,
6653, 6658, 6661, 6662, 6663, 6679, 6695, 6738, 6754,
6759, 6817, 6830, 6831, 6856, 6867, 6932, 6933, 6935,
6938, 6942, 6950, 6951, 6979, 7003, 7006, 7009, 7014,
7015, 7025, 7037, 7038, 7040, 7042, 7060, 7063, 7071,
7073, 7075, 7076, 7103, 7104, 7105, 7106, 7113, 7120,
7122, 7124, 7147, 7153, 7154, 7192, 7195, 7197, 7198,
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7201, 7209, 7214, 7224, 7231, 7232, τόµ. Ι', σ. 7239,
7241, 7242, 7252, 7267, 7531, 7532, 7533, 7537, 7543,
7558, 7785, 7787, 7824, 7855, 7859, 7860, 7861, 7862,
7863, 7864, 7871, 7873, 7875, 7876, 7877, 7889, 7892,
7893, 7932, 7933, 7969, 7971, 7991, 7993, 8016, 8017,
8023, 8026, 8027, 8031, 8032, 8033, τόµ. ΙΑ', σ. 8035,
8050, 8051, 8053, 8064, 8067, 8073, 8078, 8081, 8126,
8133, 8137, 8139, 8142, 8143, 8156, 8157, 8199, 8207,
8221, 8231, 8232, 8233, 8234, 8249, 8250, 8269, 8275,
8276, 8279, 8280, 8281, 8355, 8357, 8358, 8362, 8363,
8364, 8368, 8369, 8370, 8383, 8384, 8385, 8386, 8399,
8400, 8404, 8406, 8409, 8410, 8412, 8420, 8423, 8425,
8427, 8428, 8430, 8431, 8441, 8500, 8501, 8512, 8515,
8516, 8519, 8549, 8557, 8558, 8561, 8563, 8564, 8566,
8567, 8568, 8573, 8604, 8607, 8624, 8625, 8626, 8627,
8650, 8674, 8675, 8678, 8680, 8684, 8685, 8686, 8687,
8731, 8737, 8744, 8745, 8748, 8750, 8753, 8757, 8778,
8781, τόµ. ΙΒ', σ. 8816, 8817, 9089, 9122, 9123, 9126,
9132, 9147, 9151, 9163, 9169, 9172, 9173, 9174, 9176,
9183, 9185, 9191, 9194, 9196, 9199, 9205, 9208, 9210,
9461, 9227, 9490, 9494, 9498, 9501, 9506, 9511, 9514,
τόµ. ΙΓ', σ. 9526, 9534, 9535, 9541, 9543, 9601, 9606,
9622, 9624, 9633, 9634, 9639, 9643, 9648, 9661, 9663,
9665, 9666, 9667, 9698, 9712, 9715, 9721, 9759, 9760,
9761, 9763, 9771, 9772, 9777, 9783, 9793, 9803, 9835,
9848, 9857, 9858, 9860, 9866, 9864, 9868, 9870, 9876,
9878, 9881, 9882, 9883, 9884, 9885, 9886, 9887, 9890,
9897, 9954, 9957, 9971, 9998, 10010, 10012, 10037,
10051, 10054, 10068, 10070, 10071, 10093, 10100,
10146, 10154, 10155, 10156, 10168, τόµ. ΙΔ', σ. 10179,
10267, 10289, 10291, 10292, 10293, 10294, 10401,
10405, 10406, 10408, 10411, 10412, 10653, 10660,
10654, 10693, 10708, 10710, 10722, 10723, 10732,
10742, 10745, 10805, 10823, 10828, 10831, 10836,
10837, 10839, 10841, τόµ. ΙΕ', σ. 10870, 10875, 10885,
10887, 10888, 10889, 10892, 10905, 10918, 10924,
10929, 10935, 10936, 10968, 10977, 10979, 10996,
11020, 11026, 11027, 11028, 11032, 11033, 11034,
11036, 11040, 11041, 11044, 11045, 11046, 11047,
11055, 11063, 11068, 11075, 11080, 11105, 11143,
11144, 11154, 11167, 11182, 11195, 11196, 11204,
11205, 11244, 11250, 11254, 11259, 11266, 11268,
11269, 11271, 11272, 11273, 11275, 11276, 11300,
11303, 11304, 11305, 11308, 11340, 11341, 11344,
11345, 11347, 11354, 11355, 11363, 11364, 11366,
11367, 11368, 11372, 11374, 11383, 11394, 11398,
11415, 11419, 11422, 11424, 11425, 11426, 11427,
11428, 11429, 11438, τόµ. ΙΣΤ', σ. 11520, 11521, 11522,
11536, 11549, 11557, 11566, 11567, 11572, 11583,
11840, 11880, 11881, 12020, 12025, 12026, 12075,
12079, 12082, 12083, 12152, τόµ. ΙΖ', σ. 12216, 12217,
12236, 12275,12289, 12291, 12294, 12306, 12371,
12372, 12395, 12603, 12627, 12628, 12684,12688,
12689,12691, 12692, 12694, 12695, 12696, 12703,
12769, 12774, 12776, 12777, 12778, 12780, 12781,
12782, 12788, 12792, 12798, 12799, 12800, 12801,
12802, 12803, 12805, 12807, 12811, 12815, 12819,
12845, 12856, τόµ. ΙΗ', σ. 12859, 12860, 12861, 12864,
12865, 12882, 12884, 12887, 12888, 12889, 12892,
12893, 12895, 12897, 12905, 12910, 12942, 12944,
12945, 12946, 12947, 12948, 12949, 12950, 12951,
12952, 12953, 12954, 12955, 13204, 13206, 13207,

13210, 13211, 13157, 13159, 13172, 13214, 13239,
13240, 13241, 13245, 13250, 13256, 13258, 13262,
13269, 13301, 13302, 13303, 13304, 13306, 13311,
13297, 13325, 13326, 13333, 13335, 13336, 13343,
13344, 13345, 13346, 13352, 13353, 13355, 13358,
13359, 13370, 13375, 13385, 13403, 13404, 13405,
13406, 13407, 13408, 13409, 13410, 13413, 13415,
13419, 13421, 13424, 13428, 13429, 13430, 13431,
13452, 13456, 13457, 13458, 13461, 13464, 13472,
13473, 13474, τόµ. ΙΘ', σ. 13492, 13514, 13526, 13543,
13552, 13553, 13554, 13561, 13573, 13574, 13575,
13578, 13582, 13587, 13603, 13606, 13791, 13799,
13830, 13832, 14115, τόµ. Κ', σ. 14141, 14142, 14143,
14159, 14160, 14161, 14163, 14391, 14392, 14393,
14396, 14438, 14439, 14444, 14450, 14453, 14455,
14460, 14463, 14464, 14466, 14467, 14469, 14470,
14471, 14472, 14474, τόµ. ΚΑ', σ. 14761, 14779, 14780,
14781, 14787, 14789, 14792, 14794, 14795, 14796,
14797, 14799, 14800, 14811, 14816, 14817, 14822,
14824, 14825, 14826, 14830, 14841, 14842, 14842,
14845, 14851, 14852, 14853, 14855, 14857, 14860,
14861, 14862, 14863, 14872, 14873, 14874, 14876,
14877, 14879, 14889, 14894, 14899, 14909, 14910,
14913, 14914, 14915, 14917, 14919, 14926, 14927,
14929, 14931, 14933, 14934, 14935, 14937, 14939,
14940, 14941, 14942, 14943, 14944, 14958, 14959,
14964, 14968, 14973, 14982, 14983, 14984, 14985,
14991, 14998, 15004, 15005, 15008, 15040, 15042,
15047, 15050, 15051, 15060, 15063, 15068, 15076,
15078, 15082, 15083, 15084, 15085, 15086, 15087,
15089, 15095, 15097, 15098, 15099, 15100, 15115,
15120, 15191, 15196, 15208, 15210, 15211, 15212,
15213, 15214, 15215, 15218, 15223, 15229, τόµ. ΚΒ', σ.
1, 62, 80, 89, 235, 241, 306, 308, 310, 312, 324, 325,
326, 327, 332, 341, 343, 344, 348, 349, 350, 352, 353,
356, 399, 400, 403, 422, 425, 428, 437, 438, 441, 447,
448, 450, 455, 457, 459, 462, 470, 471, 468, 479, 480,
493, 511, 520, 536, 539, 549, 571, 573, 574, 578, 580,
583, 584, 586, 589, 595, 596, 597, 599, 600, 605, 611,
612, 613, 615, 616, 637, 638, 642, 713, 734, 735, 736,
738, 769, τόµ. ΚΓ', σ. 826, 827, 890, 907, 941, 946, 947,
948, 952, 953, 954, 955, 963, 967, 968, 970, 1112, 1114,
1115, 1137, 1173, 1183, 1197, 1206, 1217, 1218, 1220,
1222, 1238, 1248, 1250, 1251, 1255, 1259, 1262, 1263,
1268, 1269, 1275, 1279, 1290, 1355, 1366, 1368, 1369,
1370, 1374, τόµ. ΚΔ', σ. 1658, 1663, 1666, 1667, 1668,
1669, 1670, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1680,
1681, 1682, 1696, 1697, 1699, 1700, 1701, 1702, 1709,
1713, 1717, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1745,
1748, 1752, 1753, 1755, 1757, 1760, 1761, 1763, 1764,
1771, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1765, 1795, 1797,
1798, 1799, 1800, 1802, 1865, 1867, 1869, 1870, 1875,
1877, 1879, 1885, 1886, 1888, 1889, 1892, 1894, 1895,
1897, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909,
1910, 1954, 1968, 2024, 2035, 2036, 2037, 2038, 2043,
2048, 2054, 2056, 2059, 2063, 2065, 2069, 2071, 2082,
2085, 2092, 2096, 2099, 2110, 2113, 2114, 2115, 2117,
2118, 2119, 2129, 2133, 2139, 2166, 2168, 2208, 2256,
2275.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Μ. Βορίδη και Μ. Βαρβιτσιώτη, σχετικά µε την συµµετοχή τους στην
ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυ-
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πουργού κ. Αντώνη Σαµαρά για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 203205.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε το αν υπάρχει
ή όχι παραβίασή του, επειδή πήρε Βουλευτής γραπτή απάντηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σε επίκαιρη
ερώτηση η οποία επρόκειτο να συζητηθεί και που αναβλήθηκε, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδας. τόµ. Α', σ. 287.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις Θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις", το οποίο εισάγεται
προς συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Α',
σ. 303.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το αν
πρέπει να ακυρωθεί η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων
που ήταν προγραµµατισµένες για την Πέµπτη 2 Αυγούστου
και να συζητηθούν την Τρίτη 21 Αυγούστου. τόµ. Α', σ. 313,
314, 315.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Ιωαννίδη και Έ. Ράπτη σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή ενός Κοσµήτορα από τη Συµπολίτευση. τόµ. Α', σ. 332 - 334.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Ιωαννίδη, Έ. Ράπτη, Δ. Ανδρουλάκη, Σ. Λυκούδη, Έ. Κουντουρά, Π. Καµµένου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του
Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού:
"Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 368-375.
Αναφορά σε ορισµένες εκφράσεις που χρησιµοποίησε ο
Βουλευτής της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρης κατά τη
διάρκεια οµιλίας του σε επίκαιρη ερώτηση του, σχετικά µε
τον Πακιστανό λαθροµετανάστη στο τραγικό συµβάν της
Πάρου. τόµ. Α', σ. 500.
Αναφορά στον Κανονισµό της Βουλής, σχετικά µε το ότι
δεν µπορούν να επαναπροσδιορίζονται οι ερωτήσεις κατά
την διάρκεια της συζήτησής τους. τόµ. Α', σ. 510.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει ή όχι να εισαχθεί προς συζήτηση η τροπολογία
14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση
χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 563,565,570,574,578,
579,585.
Συζήτηση επί της αίτησης που ετέθη από τον Συνασπισµό
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, σχετικά µε το θέµα εφαρµογής του άρθρου 98 του Κανονισµού
της Βουλής το οποίο λέει τα εξής: "Στην κατ' αρχήν συζήτηση των νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων, κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα µπορεί να ορίζει έναν ειδικό αγορητή.
Κοινοβουλευτικές Οµάδες των οποίων η δύναµη είναι τουλάχιστον ίση µε το ένα πέµπτο του όλου αριθµού των Βουλευτών µπορούν να ορίσουν έως δύο ειδικούς αγορητές".
τόµ. Α', σ. 572-573,579.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Α', σ. 782, τόµ. Β’, σ. 1023, τόµ. Γ’, σ.
1836, 1837, 2292, τόµ. ΣΤ’, σ. 4890, τόµ. Ζ’, σ. 4952,
4953, 5043, 5046, 5173, 5174, 5186, 5246, 5569, 5594,

5596, 5598, τόµ. Θ’, σ. 6954, 6956, 6957, 7006, 7007,
7179, τόµ. Ι’, σ. 7799, 7800, 7971, 8016, 8017, τόµ. ΙΑ’,
σ. 8275, 8276, 8500, τόµ. ΙΒ’, σ. 8810, 8811, 9115, 9494,
τόµ. ΙΓ’, σ. 9695-9696, 9855, 9856, 9884, τόµ. ΙΔ’, σ.
10693, 10744, 10745, 10752, 10770, τόµ. ΙΕ’, σ. 11304,
11305, τόµ. ΙΖ’, σ. 12220, 12658, 12845, 12850, 12852,
τόµ. ΙΗ’, σ. 12939, 13452, τόµ. ΙΘ’, σ. 13727, 13728, τόµ.
Κ’, σ. 14159, 14389, 14391, τόµ. ΚΒ’, σ. 571, 573, 766.
Αναφορά στην τήρηση του Κανονισµού και ιδιαίτερα των
άρθρων αυτών που αναφέρονται στη συµπεριφορά των
Βουλευτών. τόµ. Α', σ. 823.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
οι τροπολογίες (τρεις) που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των ν.
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών" είναι συναφείς µε
το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου ή όχι. τόµ. Β', σ. 838-839.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε το πότε ορίζει
ο Κανονισµός ότι έχει την υποχρέωση, τη δυνατότητα και το
δικαίωµα Υπουργός να οµιλεί κατά τη διάρκεια συζήτησης
σχεδίου νόµου της αρµοδιότητάς του. ( Άρθρο 95 παρ. 2,
άρθρο 64 παρ. 2 και άρθρο 97 παρ. 3 του Κανονισµού της
Βουλής). τόµ. Β', σ. 914, 916.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόσυρση του αιτήµατος της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του
άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων",
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β', σ. 982.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το αν
πρέπει να εισαχθούν προς συζήτηση ή όχι και να συζητηθούν ή όχι ως κατεπείγουσες, δυο τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9,
που αφορούν θέµατα του Υπουργείου Ναυτιλίας και που
κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ. 1069,
1070, 1071, 1072.
Αναφορά σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί των αµφισβητήσεων αναφορικά µε τις τροπολογίες
µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και µε γενικό αριθµό 25
και ειδικό 9, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ. 1124,
1125, 1129, 1130.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Αβραµόπουλου, Ε. Μεϊµαράκη, Ι. Ιωαννίδη, Κ. Τσιάρα, Α. ΜάνηΠαπαδηµητρίου, Γ. Παπανδρέου, Δ. Χαραλαµπίδου και Σ.
Παναγούλη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική

160
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ. 11841193.
Αναφορά στις διατάξεις του Κανονισµού, που επιβάλλει ο
αγορητής να οµιλεί επί του θέµατος. τόµ. Β', σ. 1674,1675.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος. Συζήτηση επί του
άρθρου 96 του Κανονισµού της Βουλής, σχετικά µε την
δευτερολογία των Εισηγητών στα σχέδια νόµου που συζητιούνται. τόµ. Γ', σ. 1811.
Αναφορά στη µη προσέλευση των Υπουργών την ώρα του
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για να απαντήσουν στις ερωτήσεις των Βουλευτών. τόµ. Γ', σ. 1836, 1837, τόµ. Θ’, σ.
6954, 6956, 6957, 7006, 7009, τόµ. Ι’, σ. 8016, 8017, τόµ.
ΙΑ’, σ. 8275, 8276, τόµ. ΙΒ’, σ. 9115, τόµ. ΙΓ’, σ. 9855,
9856, 9884, τόµ. ΙΖ’, σ. 12220, 12658, 12845, 12850,
12852, τόµ. ΙΗ’, σ. 13452, 13456, τόµ. ΙΘ’, σ. 13727,
13728, τόµ. Κ’, σ. 14389, 14391, τόµ. ΚΒ’, σ. 571, 573.
Αναφορά επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης και της ονοµαστικής ψηφοφορίας για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών
κ. Θ. Μπακογιάννη και κ. Δ. Παπαδηµούλη. τόµ. Γ', σ.
1853, 1854.
Αναφορά σε εκφράσεις που ακούγονται εντός του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια συζητήσεως. τόµ. Γ', σ. 2181,
τόµ. ΙΗ’, σ. 13351.
Αναφορά σχετικά µε την έλλειψη ενηµέρωσης των Βουλευτών από τους Υπουργούς ότι δεν θα προσέλθουν για απάντηση στη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων και παράκληση της Αντιπροέδρου κ. Μ. Κόλλια - Τσαρουχά να ενηµερώνουν την υπηρεσία της Βουλής από το προηγούµενο
βράδυ. τόµ. Γ', σ. 2188.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Φ. Πιπιλή, Μ. Βαρβιτσιώτη, Δ. Παπαδηµούλη, Ι.
Δραγασάκη, Ε. Ζαρούλια, Γ. Βαρεµένου, Κ. Γεροντόπουλου, Κ. Μαρκόπουλου, Ε. Ράπτη, Ε. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, Σ. Ταλιαδούρου, Π. Ρήγα, Ι. Πλακιωτάκη, Μ. Γιαννακάκη, Θ. Τζάκρη, Κ. Τριαντάφυλλου, Α. Μάνη-Παπαδηµητρίου, Δ. Αβραµόπουλου, Λ. Τσαβδαρίδη, Μ. Τριανταφύλλου και Ε. Παναγούλη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση
θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων
στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ', σ. 2269-2291.
Αναφορά επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την συζήτηση της πρότασης νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών" η οποία εµπίπτει στους περιορισµούς της παραγράφου 3 του άρθρου 73 του Συντάγµατος και εισάγεται
προς συζήτηση αλλά όχι προς ψήφιση. τόµ. Γ', σ. 2347,
2362, 2364.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει ή όχι να γίνει δεκτή ή όχι η αίτηση διενέργειας ονοµαστικής ψηφοφορίας δεκαέξι Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, επί της πρότασης νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεω-

µένων νοικοκυριών" η οποία δεν έγινε δεκτή γιατί προσκρούει στο άρθρο 73 παρ. 3 του Συντάγµατος. τόµ. Γ', σ.
2364, 2366, 2374, 2403.
Αναφορά στις εκφράσεις του Προέδρου του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαου Μιχαλολιάκου και των
Βουλευτών του Κόµµατός του, που χρησιµοποιήθηκαν κατά
τη διάρκεια της συζήτησης της επίκαιρης επερώτησης προς
τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ανακήρυξη της
Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης και διακοπή
της συνεδρίασης. τόµ. Γ', σ. 2438, 2443, 2444.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν θα
συνεχιστεί ή όχι η διακοπείσα συνεδρίαση και η συζήτηση
της επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή και των Βουλευτών του Κόµµατός του
προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ανακήρυξη
της Ελληνικής Αποκλειστικής Ζώνης, ύστερα από τις εκφράσεις που χρησιµοποιήθηκαν και την αποχώρηση της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή
Αυγή. τόµ. Γ', σ. 2444.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την αναβολή των επικαίρων ερωτήσεων. τόµ. Δ', σ. 2937.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί των αιτήσεων άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Η. Κασιδιάρη, Π. Ηλιόπουλου,
Γ. Γερµενή και Ι. Πλακιωτάκη. τόµ. Δ', σ. 2968, 2969.
Συζήτηση επί του Κανονισµού σχετικά µε το αν τηρήθηκε
το άρθρο 91 παράγραφος 7 του Κανονισµού, που αναφέρει ότι η έκθεση της Διαρκούς Επιτροπής διανέµεται στους
Βουλευτές τουλάχιστον δύο µέρες πριν την πρώτη συνεδρίαση της Βουλής που έχει οριστεί για τη συζήτηση του νοµοσχεδίου ή της πρότασης νόµου. τόµ. Ε', σ. 3225-3226.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί των άρθρων του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου
2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ,
ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6)" (Α' 175)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε', σ. 3344-3345.
Αναφορά στην ένσταση αντισυνταγµατικότητας και αµφισβήτησης που ετέθη από σαράντα ένα Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου, στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 38 και ειδικό
αριθµό 17 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει"
(Α' 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
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Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α' 6)" (Α' 175) και άλλες διατάξεις" που αφορά
ρυθµίσεις εφαρµογής του νόµου 4046/2012 και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις. τόµ. Ε', σ. 3742, 3743.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον αριθµό των συµβάσεων και των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου που έρχονται στη Βουλή προς κύρωση. τόµ. Ε', σ.
3782, 3783.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γ. Καλαντζή, Κ. Τσιάρα και Χ. Κατσώτη, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2, 3,
4, 5 και 6 και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 38 και ειδικό 17 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα
µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α'
174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού
Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ,
ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α' 6)" (Α' 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε', σ.
3826-3828.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε το αν έγινε δεκτό ή όχι µετά την ονοµαστική ψηφοφορία το άρθρο 4 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6
Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174),
της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου,
Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008
(Α' 6)" (Α' 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε', σ. 3852.
Αναφορά στην ανακοίνωση από την έδρα του αποτελέσµατος της ονοµαστικής ψηφοφορίας της 31/10/2012 επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από
6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174),
της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου,
Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008
(Α' 6)" (Α' 175) και άλλες διατάξεις" ότι το άρθρο 4 του σχεδίου νόµου έγινε δεκτό, αλλά τελικά όπως προκύπτει από

την καταµέτρηση των ψήφων, το άρθρο 4 δεν έγινε δεκτό.
τόµ. Ε', σ. 3866-3867.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον χρόνο που δίνεται για την ανάπτυξη των επίκαιρων ερωτήσεων.
τόµ. Ε', σ. 3903.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016" το οποίο εισάγεται προς συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ', σ. 4029-4032.
Συζήτηση επί των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της
ψηφοφορίας επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016" και επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί επί των αντιρρήσεων αυτών. τόµ. ΣΤ', σ. 4035-4045.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Α. Ψυχάρη, Κ. Τσιάρα, Π. Ρήγα και Ι. Πλακιωτάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "
Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ', σ. 4045-4050.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γ. Βαρεµένου, Π. Ρήγα, Ι. Πλακιωτάκη, Α. Ψυχάρη και Ο. Κεφαλογιάννη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, του άρθρου µόνου και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 40 και ειδικό αριθµό 19 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013-2016". τόµ. ΣΤ', σ. 4158-4163.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί του προϋπολογισµού του
Κράτους. τόµ. ΣΤ', σ. 4273, 4274.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε την χρήση µαγνητοφώνου κατά τη διάρκεια οµιλίας Βουλευτή για την αναµετάδοση οµιλίας του Προέδρου της Κυβερνήσεως κ. Αντώνη Σαµαρά. τόµ. ΣΤ', σ. 4399.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Ε. Γλέζου, σχετικά µε το θέµα της ισηγορίας. τόµ. ΣΤ', σ.
4517.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ', σ. 4549.
Ανακοινώνονται επιστολές των κ.κ. Α. Σπηλιωτόπουλου,
Α. Λοβέρδου, Ε. Μπασιάκου, Ε. Κεφαλογιάννη, Γ. Καλαντζή, Θ. Τζάκρη και Κ. Τριαντάφυλλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋ-
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πολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών
ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ',
σ. 4550-4557.
Αναφορά στις "Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου" που
έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. ΣΤ', σ. 4747, 4801,
4803, 4805, 4808, 4809, 4822, 4823, τόµ. Ζ’, σ. 5592,
5593, 5594, 5595, τόµ. Θ’, σ. 6908, 6916, 6927, 6931,
6932, 6933, 6935, 6936, 6939.
Αναφορά επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τις ταυτόχρονες συνεδριάσεις της Ολοµέλειας και των Επιτροπών
της Βουλής. τόµ. ΣΤ', σ. 4815, 4818.
Αναφορά επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
προσέλευση των Υπουργών λόγω κωλύµατος, κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου µε αποτέλεσµα την
ακύρωση της συζήτησης πληθώρας επικαίρων ερωτήσεων.
τόµ. ΣΤ', σ. 4890.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την αναφορά σε θέµατα άσχετα µε την προ συζήτηση επερώτηση.
τόµ. Ζ', σ. 4917, 4918.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση εξεταστικής επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην προσφυγή στο
ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενδεχοµένου προσώπου.
τόµ. Ζ', σ. 4957, 4958.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση µόνο της πρότασης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου για σύσταση εξεταστικής επιτροπής µε αντικείµενο τη
διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στο ΔΝΤ, και της
πρότασης των Ανεξάρτητων Ελλήνων αφού και οι δυο έχουν καταθέσει την ίδια πρόταση για σύσταση εξεταστικής
επιτροπής. τόµ. Ζ', σ. 4958.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Τ. Κουίκ,
Π. Μηταράκη, Κ. Χατζηδάκη, Α. Παπακώστα, Γ. Νταβρή, Κ.
Τσιάρα, Δ. Τσουµάνη, Ε. Στυλιανίδη, Γ. Δριβελέγκα, Ε.
Κουντουρά, Ν. Μπακογιάννη, Κ. Τριαντάφυλλου, Χ. Καραγιαννίδη, Β. Κατριβάνου και Μ. Γιαννακάκη, σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών
που οδήγησαν στην προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή
της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας
Δηµοκρατίας και Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ', σ. 5002-5017.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν οι
τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά

τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις", είναι σύννοµες και έχουν σχέση µε το νοµοσχέδιο.
τόµ. Ζ', σ. 5120, 5129.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
κατά τη διάρκεια συζήτησης κύρωσης δικαιούνται να οµιλήσουν όσοι έχουν αντίρρηση στην επιτροπή και όχι ένας από
κάθε κόµµα. τόµ. Ζ', σ. 5491, 5492.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την τροπολογία 119/18 του Υπ. Δικαιοσύνης αφορά τροποποιήσεις
στις διατάξεις της παραγράφου 39 της υποπαραγράφου Γ1
της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του νόµου
4093/2012 και ορίζεται ότι η καταβολή της τέταρτης δόσης
της έκτακτης παροχής στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
θα πραγµατοποιηθεί έως την 31η Ιανουαρίου 2013 και που
κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η', σ. 5911-5912.
Συζήτηση επί του Κανονισµού. τόµ. Η', σ. 5974, 5975,
5976, 5977, 5991, τόµ. Θ’, σ. 6976, τόµ. ΙΖ’, σ. 12360.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την αποµάκρυνση κατατεθέν εγγράφου από την Έδρα, το οποίο αφορούσε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και
συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για
το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η', σ. 5994-5997.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
παρουσία του Υπουργού κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις", για το πλήθος των τροπολογιών και των τροποποιήσεων και τη µη ύπαρξη αναλυτικής έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τα έσοδα και τις δαπάνες στο ως άνω νοµοσχέδιο. τόµ. Η', σ.
6079-6081.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
παρουσία του Υπουργού Οικονοµικών κατά τη συζήτηση
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη
φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η', σ.
6186.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μηταράκη, Σ. Γεωργιάδη, Κ. Τσιάρα, Ε. Βενιζέλου, Κ. Τζαβάρα,
Η. Διώτη και Γ. Αβραµίδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,3,6 και 10
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη
φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η', σ.
6281-6288.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις
του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυν-
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σης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του
Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ.,
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση
Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ.,
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες διατάξεις" το οποίο εισάγεται προς συζήτηση µε
τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Η', σ. 6327, 6328,
6329, 6330, 6331, 6336, 6343, 6346.
Αναφορά στις εκφράσεις και στις τοποθετήσεις Βουλευτών κατά τη διάρκεια των οµιλητών στο Κοινοβούλιο. τόµ.
Η', σ. 6343, 6347, 6359, 6361.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε το δικαίωµα
του Προεδρεύοντα να διαγράψει φράση από τα Πρακτικά
που ειπώθηκε κατά την οµιλία του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Π. Καµµένου. τόµ. Η', σ. 6350.
Αναφορά στο άρθρο 68 του Κανονισµού της Βουλής το
οποίο αναφέρει ότι αν ο Βουλευτής πάρει το λόγο και αναφέρεται σε ζητήµατα άσχετα και έξω από το συζητούµενο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης και συνεχίζει να οµιλεί, αν
και κλήθηκε να ολοκληρώσει την αγόρευσή του, ο Πρόεδρος του αφαιρεί το λόγο. τόµ. Η', σ. 6531, 6532.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης και τον τρόπο ψηφοφορίας για τη
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ.
3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2
του ν.3961/2011, επί των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή
κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ', σ. 6605-6612.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε το άρθρο 137
παράγραφος 2, σύµφωνα µε το οποίο ρυθµίζονται ο αριθµός των συνεδριάσεων και το άρθρο 136 που ρυθµίζεται το
θέµα της δευτερολογίας. τόµ. Θ', σ. 6636.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τα ψηφοδέλτια που έχουν µοιραστεί και τον τρόπο διεξαγωγής
της ψηφοφορίας. τόµ. Θ', σ. 6682, 6683, 6684, 6685,
6686.
Πρόταση του Γ' Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Χρήστου
Μαρκογιαννάκη, σχετικά µε τα ψηφοδέλτια και την ψηφοφορία επί των προτάσεων για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. τόµ. Θ', σ. 6685.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Καραγκούνη, Ν. Δένδια και Α. Κοντού, σχετικά µε τη συµµετοχή

τους στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για τη σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής
και το άρθρο 5 του ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του
ν.3961/2011, επί των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων
της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης
Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του,
Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός
του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ.
Θ', σ. 6691-6694.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη έγκαιρη ενηµέρωση των Βουλευτών, ιδιαίτερα της επαρχίας,
για τη µη προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Θ', σ. 6731, 6732.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών άσχετων µε την πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 "Νέος τρόπος
έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές
διατάξεις (Α'249)"" και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ.
Θ', σ. 6785-6786.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της συζήτησης του νοµοσχεδίου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας" µε τη διαδικασία του
άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, για το χρόνο και
τον αριθµό των Βουλευτών που δικαιούνται να πάρουν τον
λόγο. τόµ. Θ', σ. 7037, 7038, 7040.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
προσέλευση του Υπουργού Οικονοµικών κατά τη διάρκεια
του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Θ', σ. 7155.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας που αιτούνται δεκαοκτώ Βουλευτές της Χρυσής Αυγής επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και
άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την
Οδηγία 2009/119/ΕΚ)" να γίνει την 6η Φεβρουαρίου ταυτόχρονα µε την ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας. τόµ. Θ', σ. 7198.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της διπλής ονοµαστικής ψηφοφορίας που αφορά στην ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου
προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)" και των αιτήσεων άρσης ασυλίας. τόµ. Ι', σ. 7236.
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Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόσυρση ή την επαναδιατύπωση της τροπολογίας 214/20 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου
και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς
την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)", που αφορά ρυθµίσεις θεµάτων
Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δηµοσίου.
(ΤΑΙΠΕΔ). τόµ. Ι', σ. 7236.
Αναφορά στο άρθρο 65 του Κανονισµού της Βουλής,
σχετικά µε την εγγραφή των Βουλευτών στον κατάλογο των
οµιλητών. τόµ. Ι', σ. 7242.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης και της
ψηφοφορίας επί των αιτήσεων της άρσης ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. Ι’, σ. 7251-7253, 7559, 7560, τόµ. ΙΒ’, σ.
8862, 9227, 9230, τόµ. ΙΔ’, σ. 10291, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11572,
11574, τόµ. ΙΖ’, σ. 12394, 12395, τόµ. ΙΗ’, σ. 12955.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Βρούτση, Ο. Κεφαλογιάννη και Ν. Μηταράκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων
αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες
διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Ι', σ. 7256-7259.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
µπορεί να πάρει το λόγο η Βουλευτής κ. Ζ. Κωνσταντοπούλου κατ' εξαίρεση επειδή κατά την ανάγνωση του καταλόγου δεν ήταν παρούσα, λόγω συµµετοχής της στην προκαταρκτική επιτροπή και στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης.
τόµ. Ι', σ. 7531, 7532, 7533, 7534.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
προσέλευση του Πρωθυπουργού κατά την "ώρα του Πρωθυπουργού", καθώς και των Υπουργών κατά τη διάρκεια
του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Ι', σ. 7783, 8008,
8009.
Αναφορά στο άρθρο 131 παρ. 4 του Κανονισµού της
Βουλής σύµφωνα µε το οποίο επίκαιρες ερωτήσεις που αναφέρονται στο ίδιο θέµα, συζητιούνται ταυτόχρονα. τόµ. Ι',
σ. 7787.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση των τροπολογιών στη σύµβαση του Υπ. Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε
Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 7852, 7853.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε τις διατάξεις
που αφορούν την συµπεριφορά των Βουλευτών εντός της
Αιθούσης. τόµ. Ι', σ. 7863, 7868, 7869.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Γεροντόπουλου και Ε. Καρανάσιου, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας
Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του
Κατάρ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 7942-7944.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
µπορεί να υποβληθούν αντιρρήσεις αντισυνταγµατικότητας

µετά το τέλος των οµιλιών των εισηγητών. τόµ. ΙΑ', σ. 8132.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
παρουσία του Υπουργού Οικονοµικών κατά τη διάρκεια του
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και τη νοµοθέτηση µε Πράξεις
Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. ΙΑ', σ. 8225, 8226.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν είναι σύµφωνη µε τον Κανονισµό η κατάθεση τροπολογιών
κατά τη συζήτηση των κυρώσεων των συµβάσεων του Υπουργείου Εξωτερικών: i)"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση της
διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, ii) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη δηµιουργία Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων" και πρόταση όλων των
κοµµάτων για απόσυρση αυτών. τόµ. ΙΑ', σ. 8228, 8229,
8230, 8231, 8233, 8234, 8235, 8241, 8249.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε τη διαδικασία
που λήφθηκε η απόφαση παράτασης λειτουργίας της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "Προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC" έως
και την 29η Μαρτίου 2013. τόµ. ΙΑ', σ. 8266, 8267, 8269,
8279, 8280.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο εισαγωγής (άρθρο 108) και συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση της από 31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής».
τόµ. ΙΑ', σ. 8362, 8363.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε την ερµηνεία
του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΑ', σ.
8362, 8363.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογίας για την επαναφορά του γένους ως
προϋπόθεση εισαγωγής στις στρατιωτικές και αστυνοµικές
σχολές, στην κύρωση συµφωνίας Ελλάδας-Νιγηρίας και απόσυρση αυτής από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΑ',
σ. 8383, 8384, 8385, 8386.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη. Συζήτηση και ψήφιση της πρότασης του Προέδρου της Βουλής "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β', ΦΕΚ 51 Α’
/10-04-1997), όπως ισχύει". τόµ. ΙΑ', σ. 8481-8483.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Παυλόπουλου, Ε. Δούρου, Χ. Γκόκα, Κ. Τσιάρα, Μ. Γιαννακάκη, Θ. Τζάκρη, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά και Μ. Γλέζου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί
της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31-102012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής". τόµ. ΙΑ', σ. 8522-8530.
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Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
δυνατότητα Βουλευτή να µιλήσει σε σχέδιο νόµου γιατί παρήλθε η σειρά του και δεν ήταν παρών στην Αίθουσα. τόµ.
ΙΑ', σ. 8602, 8603.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τις τροπολογίες που υποβάλλονται στα υπό ψήφιση νοµοσχέδια
και που είναι άσχετες προς αυτά. τόµ. ΙΑ', σ. 8674, 8680.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Κ. Καραγκούνη, Κ. Τσιάρα, Ν. Δένδια, Μ. Γιαννακάκη, Θ. Τζάκρη, Ν. Φούντα, Γ. Ψαριανού, Α. Τσίπρα,
Μ. Γλέζου, Δ. Γάκη, Δ. Παπαδηµούλη, Σ. Σαµοϊλη και Χ.
Καφαντάρη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ', σ.
8690-8704.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη δυνατότητα ή µη κατάθεσης νοµοτεχνικής βελτίωσης κατά τη ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ', σ.
8819.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ. κ. Θ. Μπακογιάννη, Γ. Δραγασάκη, Δ. Παπαδηµούλη και Π. Τατσόπουλου σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Μ. Ταµήλου (3 δικογραφίες) και Η. Κασιδιάρη. τόµ.
ΙΒ', σ. 8863 - 8867.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ταυτόχρονη συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων. τόµ. ΙΒ', σ.
9123.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Παπαδηµούλη και Ν. Μηταράκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Φ. Πιπιλή και Δ. Κυριαζίδη.
τόµ. ΙΒ', σ. 9230-9232.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την αναφορά των Βουλευτών σε θέµατα τα οποία δεν περιλαµβάνονται στις επίκαιρες ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί και
που συζητιούνται. τόµ. ΙΒ', σ. 9490.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ρ. Μακρή, Γ. Αβραµίδη, Χ. Καραγιαννίδη, Γ. Νταβρή, Δ. Παπαδηµούλη, Ι. Κεφαλογιάννη, Δ. Σαλτούρου, Χ. Δήµα, Κ.
Τσιάρα, Δ. Αυγερινοπούλου, Κ. Τζαβάρα, Α. Δερµεντζόπουλου, Ν. Μηταράκη, Ο. Κεφαλογιάννη, Μ. Βαρβιτσιώτη,
Μ. Γλέζου, Α. Πετράκου, Ε. Παναγούλη, και Ι. Δραγασάκη,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί του άρθρου 32 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ', σ. 9543-9558, 9559-9563.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Παπαδηµούλη, Α. Δερµεντζόπουλου, Κ. Τζαβάρα, Ρ. Μακρή, Α.
Νεράτζη, Μ. Γλέζου, Β. Χατζηλάµπρου, Θ. Φωτίου, Θ. Πετράκου, Δ. Κοδέλα και Ι. Μανιάτη, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας, µε
γενικό αριθµό 328 και ειδικό 108 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ.
ΙΓ', σ. 9716-9726.
Αναφορά στο θέµα που ετέθη στη Διάσκεψη των Προέδρων, σχετικά µε την προσέλευση των Υπουργών κατά τη
διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. ΙΓ', σ. 9743.

Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη δικαίωµα δευτερολογίας κατά τη συζήτηση επί της αρχής του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην
Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές
διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΓ', σ. 9771, 9772.
Αναφορά στο άρθρο 64 του Κανονισµού της Βουλής που
αφορά τη σειρά των οµιλητών. τόµ. ΙΓ', σ. 10054.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 390 και ειδικό 37, που έγινε δεκτή και ενσωµατώθηκε σαν άρθρο 78 στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις
και άλλες διατάξεις" και το οποίο αναφέρεται στην ενδεχόµενη απιστία στελεχών των τραπεζών για δάνεια προς νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου
τοµέα. τόµ. ΙΔ', σ. 10207-10210.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µετατροπή της αίτησης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του άρθρου 78 σε ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ', σ. 10292-10294,
10401.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Δραγασάκη, Ε. Δούρου και Γ. Βαρεµένου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Κασσή και Μ. Ταµήλου. τόµ. ΙΔ', σ. 10401-10404.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Δούρου, Κ. Καργκούνη, Κ. Γεροντόπουλου, Γ. Ντόλιου, Α. Νεράντζη, Δ. Τσουµάνη και Κ. Τριαντάφυλλου, σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για
την εκλογή Β' Αντιπροέδρου της Βουλής από την πρώτη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. ΙΔ', σ. 1071010717.
Αναφορά στον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου. τόµ.
ΙΔ', σ. 10744, 10745.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη δυνατότητα παράτασης της λειτουργίας της Ολοµέλειας ως προς
τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ', σ. 10887, 10888.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Δήµα,
Ν. Μηταράκη, Ν. Σηφουνάκη, Ι. Ζερδελή, Χ. Ζεϊµπέκ, Σ.
Σαµοϊλη, Μ. Διακάκη, Μ. Χρυσοβελώνη, Η. Διώτη και Ε.
Δούρου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 4, 5, 19, 20, 30, 38, 39, 43,
44, 48 και 49 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
447 και ειδικό 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και
Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ', σ. 10984-10995.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης της πρότασης νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ' αριθµόν 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου για την
επανασύσταση "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και
του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"" η οποία εµπίπτει στους περιορισµούς της παραγράφου 3 του άρθρου
73 του Συντάγµατος. τόµ. ΙΕ', σ. 10996.
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Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο διεξάγεται και οργανώνεται η συζήτηση
των επικαίρων ερωτήσεων. τόµ. ΙΕ', σ. 11059.
Συζήτηση και ψήφιση της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής (Μέρος Β’ ΦΕΚ 51 Α’/10.04.1997) όπως ισχύει". τόµ. ΙΕ', σ. 11068.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την
τροποποίηση και βελτίωση των συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ', σ. 11143-11144.
Συζήτηση σχετικά µε τον τρόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013", το οποίο συζητείται, ύστερα από πρόταση του Υπουργού, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΕ', σ. 11334, 11335.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Δήµα,
Δ. Αναγνωστάκη, Δ. Χαραλαµπίδου, Γ. Κωνσταντόπουλου,
Ν. Φούντα, Α. Ιγγλέζη και Ε. Δούρου, σχετικά µε την συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου
πρώτου και των υπ' αριθµ. 497/89/26.4.2013 και
504/96/27.4.2013 βουλευτικών τροπολογιών του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013". τόµ.
ΙΕ', σ. 11439 - 11445.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών άσχετων µε τα υπό συζήτηση νοµοσχέδια. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11520, 11521.
Αναφορά σχετικά µε τη διαχείριση του χρόνου συζήτησης
των νοµοσχεδίων. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11557.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Φωτίου, Γ. Αµανατίδη, Κ. Δερµιτζάκη, Χ. Ζεϊµπέκ, Α. Καρά Γιουσούφ, Α. Τσίπρα και Π. Δριτσέλη, σχετικά µε την συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Η. Παναγιώταρου, Ν. Κακλαµάνη, Π. Τατσόπουλου και Ο. Βουδούρη. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11574 - 11582.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη δυνατότητα ψηφοφορίας Βουλευτών, ενώ έχει λήξει η ψηφοφορία. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11583.
Αναφορά στον Κανονισµό της Βουλής, σχετικά µε τις κυρώσεις για Βουλευτές που συµπεριφέρονται υβριστικά
προς το Σώµα. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12025, 12026.
Επιβολή µοµφής σύµφωνα µε το άρθρο 80 και το άρθρο
82 παράγραφος 2, κατά του Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ.
Π. Ηλιόπουλου για τη συµπεριφορά του και αποβολή αυτού
από την Αίθουσα. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12026.
Αναφορά, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής στην
επιβολή µοµφής κατά του Βουλευτή της Χρυσής Αυγής για
τη ανάρµοστη συµπεριφορά του εντός της Αιθούσης. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12026, 12030, 12038, 12057, 12058, 12059,
12060, 12061.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης της πρότασης νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας". τόµ. ΙΣΤ', σ. 12141.
Αναφορά στην εµφάνιση των Βουλευτών εντός της Αιθούσης του Κοινοβουλίου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12148.

Αναφορά επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών σε κύρωση µνηµονίου συνεργασίας
µε άλλο κράτος και συγκεκριµένα στο «Μνηµόνιο Κατανόησης στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ
του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους
του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ', σ. 12278, 12279, 12281,
12282, 12283, 12284, 12285, 12291, 12294.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το δικαίωµα του Προεδρείου να κάνει αναφορά σε θέµατα εκτός ηµερησίας διάταξης. τόµ. ΙΖ', σ. 12360, 12361.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Δραγασάκη και Α. Σκόνδρα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Κεφαλογιάννη, Χ. Κέλλα, Σ. Γεωργιάδη και Μ. Κασσή. τόµ. ΙΖ', σ.
12396-12398.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και ειδικό
101, που αφορά σύµβαση µεταξύ του δηµοσίου και των
ναυπηγείων της Ελευσίνας στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµικών που αφορά στην από κοινού συζήτηση δύο Κυρώσεων διεθνών συµβάσεων. τόµ. ΙΖ', σ. 12688,
12689, 12690, 12691, 12692, 12695, 12697.
Συζήτηση επί της διαδικασίας συζήτησης της πρότασης
που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, µε την οποία
αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη
διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να
διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ', σ. 12763
- 12765.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε
την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων
της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη
προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256
περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ', σ. 12764, 12819.
Ανακοινώνονται σφραγισµένες επιστολές των Βουλευτών
κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Π. Μηταράκη, Δ. Παπαδηµούλη, Ι.
Δραγασάκη, Κ. Καραγκούνη, Ν. Δένδια, Ε. Στυλιανίδη και
Χ. Σταϊκούρα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν
πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού
της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και
λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού
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κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα
της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’
και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ', σ. 12819-12827.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010" σε µια συνεδρίαση. τόµ. ΙΗ', σ. 12859, 12860, 12861.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κριτική που ασκήθηκε σε κοινωνικούς φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά τη διάρκεια αγόρευσης της Βουλευτού κ. Σ. Βούλτεψη. τόµ. ΙΗ', σ. 13262.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την έγκριση πρότασης για συζήτηση τροπολογιών (572 και 593)
που αφορούν το θέµα της κατάργησης της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάργηση υπουργικής απόφασης που εξειδικεύει αυτήν την γενικής ισχύος Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου σε ό,τι αφορά την ΕΡΤ και που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ', σ. 13403-13409.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ενσωµάτωση της τροπολογίας 618/2, 28-6-2013 που αφορά
τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς, τις Συλλογικές Αγροτικές
Οργανώσεις στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για
συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Κ', σ. 14142 - 14144.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας για
την εκλογή του Ε' Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. Κ', σ.
14159.
Συζήτηση επί της ένστασης παραβίασης του Κανονισµού
της Βουλής που ετέθη από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, σχετικά µε τη θέση
του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και πρόταση για αναβολή
της ψηφοφορίας για γνωµοδότηση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής και ψηφοφορία δι' ανεγέρσεως. τόµ.
Κ', σ. 14159-14163.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Α. Παπακώστα, Σ. Αναστασιάδη, Γ. Καλαντζή, Ι.
Τραγάκη και Δ. Τσουµάνη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην µυστική ψηφοφορία για την εκλογή του Ε' Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων. τόµ. Κ', σ. 14163-14169.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC» περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε
καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται

άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2
και 3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των
Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ', σ. 14433 - 14434.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της µυστικής ψηφοφορίας για απόφαση για
την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του
ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζα
HSBC. τόµ. Κ', σ. 14484.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Ι. Μανιάτη, σχετικά µε τη συµµετοχή του στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία, επί της πρότασης της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά
του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου,
σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC" περί παραδοχής ή µη
της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές
καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν.
3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει.
τόµ. Κ', σ. 14486-14487.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Δριβελέγκα, Σ. Παναγούλη και Χ. Καφαντάρη, σχετικά µε την
συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν.
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΑ', σ. 15014 - 15018.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς / Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια» και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. ΚΑ', σ.
15039-15040.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον χρόνο οµιλίας που αναλογεί σε κάθε Βουλευτή στα υπό συζήτηση σχέδια νόµου. τόµ. ΚΑ', σ. 15040, 15047, 15048,
15051.
Αναφορά στο άρθρο 68 του Κανονισµού της Βουλής,
σχετικά µε το τι θεωρείται προσωπικό ζήτηµα. τόµ. ΚΑ', σ.
15050.
Αναφορά στις εκφράσεις που χρησιµοποιούνται από τους
Βουλευτές εντός της αίθουσας του Κοινοβουλίου. τόµ. ΚΑ',
σ. 15102.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Δριβελέγκα, Ι. Δραγασάκη, Ι. Ζερδελή, Ε. Παναγούλη και Χ. Καφαντάρη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
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ψηφοφορία επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα
και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής "που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου
που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της
"ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας και εκποµπής
της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια". τόµ. ΚΑ',
σ. 15102-15108.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Δριβελέγκα, Ε. Βενιζέλου, Ε. Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, Ι. Δραγασάκη, Ι. Ζερδελή, Ζ. Χουσεϊν, Γ. Βαρεµένου, Ε. Παναγούλη, Μ. Χρυσοβελώνη, Α. Παπαρήγα, Γ. Κανέλλη, Δ. Μανωλάκου και Θ. Κωνσταντινίδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων 1 έως 17 και επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπ. Επικρατείας: "Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και
Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ', σ. 15250-15264.
Αναφορά στην παρέµβαση του Προεδρείου σε σχόλια
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής τα οποία αντιβαίνουν στο Σύνταγµα. τόµ. ΚΒ', σ. 64.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τροπολογία εκπρόθεσµη που αφορά τα franchise, και την έχουν
συνυπογράψει είκοσι πέντε Βουλευτές την οποία και έκανε
δεκτή ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η
οποία θα µπει σε ψηφοφορία. τόµ. ΚΒ', σ. 265, 268 - 270,
292.
Αναφορά στις ακραίες συµπεριφορές Βουλευτών εντός
του Κοινοβουλίου και στην προσωπική και οικογενειακή επίθεση που δέχθηκε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Ι. Δραγασάκης από Βουλευτή της Χρυσής Αυγής και καταδίκη αυτής. τόµ. ΚΒ', σ. 350.
Αναφορά σε δηλώσεις Βουλευτή, σχετικά µε δηµοσιεύµατα περί άσκησης ποινικών διώξεων που φέρονται ότι αφορούν Υπουργούς. τόµ. ΚΒ', σ. 350.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών (και ιδιαίτερα δύο που αφορούν την
ΕΥΔΑΠ) σε θερινό Τµήµα και επί άσχετου νοµοσχεδίου.
τόµ. ΚΒ', σ. 422.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση άσχετης τροπολογίας, που αφορά το δηµόσιο τοµέα, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της
Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΚΒ', σ. 507 - 509.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση υπουργικών τροπολογιών που αφορούν Υπουργεία
άσχετα µε την ουσία και το περιεχόµενο του υπό συζήτηση
σχεδίου νόµου. τόµ. ΚΒ', σ. 700, 734.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τον νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1) Στον διατελέσαντα Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικό
Εκπρόσωπο κ. Συµεών Κεδίκογλου,2) Στον διατελέσαντα
Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, 3) Στους διατελέσαντες Υπουργούς
Οικονοµικών και Κοινωνικής Ασφάλισης των ετών 20102011 και στον διατελέσαντα Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, 4) Στον διατελέσαντα Υπουργό

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και 5) Στον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα και στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Συµεών Κεδίκογλου. τόµ. ΚΒ', σ. 734.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε τον τρόπο έκφρασης Βουλευτή εντός της αίθουσας του Κοινοβουλίου
και την αναφορά σε θέµα άσχετο µε το νοµοσχέδιο. τόµ.
ΚΓ', σ. 833, 834.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και
άλλες διατάξεις" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ.
ΚΓ', σ. 933-934.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε τη διαγραφή από τα Πρακτικά όσων ελέχθησαν από τον Βουλευτή της
Χρυσής Αυγής κ. Χ. Παππά, που αφορούν Βουλευτές και
κρίνονται υβριστικά, εφαρµόζοντας το άρθρο 66, παράγραφος 6 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΚΔ', σ. 1663,
1666.
Ανακοινώνεται ότι κατατέθηκε έγγραφο προς το Προεδρείο της Βουλής, υπογεγραµµένο από δεκαοκτώ Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου µε τίτλο: "Αντιρρήσεις", µε το οποίο
προβάλλονται αντιρρήσεις ως προς την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων", στο Τµήµα της
Βουλής, η οποία επιχειρείται κατά παράβαση των άρθρων
70 και 72 του Συντάγµατος και των άρθρων 39 και 91 του
Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΚΔ', σ. 1668.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρεµπίπτοντος
θέµατος σύµφωνα µε τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου για παραβίαση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής, που αφορά την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων" στο Τµήµα της Βουλής. τόµ. ΚΔ', σ. 1668-1677.
Συζήτηση σχετικά µε την έγκριση της άδειας απουσίας
του Γ. Παπανδρέου στο εξωτερικό. τόµ. ΚΔ', σ. 1720,
1721, 1723.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε φράσεις που
χρησιµοποίησε ο Βουλευτής της Χρυσής Αυγής κ. Χ. Παππάς κατά την οµιλία του και την αφαίρεση του λόγου από
τον Προεδρεύοντα. τόµ. ΚΔ', σ. 1766.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση της τροπολογίας µε αριθµό 828 και πιο συγκεκριµένα του άρθρου 6 που αφορά την εξαίρεση από το πόθεν έσχες τις µετοχές των εταιρειών, στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες
υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή
Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις". Δήλωση του
Προεδρεύοντα ότι θα αποσυρθεί. τόµ. ΚΔ', σ. 2024.
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, των Βουλευτών κ.κ. Α. Ψυχάρη
και Π. Δήµα και ογδόντα έξι Βουλευτών που την συνυπογράφουν, µε την οποία αιτούνται την παρέµβαση του Προέδρου της Βουλής για την πλήρη εφαρµογή του νόµου για
την καθολική απαγόρευση του καπνίσµατος εντός του Κοινοβουλίου. τόµ. Ι', σ. 7857.
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ-ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λειτουργία του Ιδρύµατος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών "Η ΕΛΠΙΔΑ". τόµ. Α', σ. 481.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη Μονάδα Χηµειοθεραπείας του "Μποδασάκειου" Νοσοκοµείου Πτολεµαΐδας. τόµ. Θ', σ. 6891.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο ειδικό αντικαρκινικό Νοσοκοµείο "Μεταξά". τόµ. ΙΗ', σ. 13165.
ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το ΑΜΚΑ και την "κάρτα του πολίτη".
(Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και δεκαεπτά (17) Βουλευτές του Κόµµατός του).
τόµ. Ζ', σ. 4916-4933.
ΚΑΣΤΑΝΑ-ΚΑΣΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την εφαρµογή
της βιολογικής καταπολέµησης του έλκους της καστανιάς
στην περιοχή της Αγιάσου στο Νοµό Λέσβου. τόµ. ΣΤ', σ.
4713.
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση των καταθέσεων των
Ελλήνων αποταµιευτών/οφειλετών από τις τράπεζες, για απαιτήσεις τους προς αυτούς χωρίς την τήρηση των διαδικασιών του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. τόµ. ΙΕ', σ. 11240.
Αναφορά στο ενδεχόµενο κουρέµατος των καταθέσεων.
τόµ. ΙΘ', σ. 13573, 13574, 13575, 13577, 13578, 13582.
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον έλεγχο των καταθετών εξωτερικού. τόµ. Α', σ. 271.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων εµβασµάτων και τις αντίστοιχες ενέργειες φορολόγησής τους.
τόµ. Α', σ. 293.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση του περιεχοµένου
των CD µε τα εµβάσµατα Ελλήνων πολιτών από το 2009 σε
τράπεζες του εξωτερικού. τόµ. Β', σ. 953.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις καταθέσεις πολιτικών σε ελβετικές τράπεζες και την
αναζήτηση παράνοµων κεφαλαίων που µεταφέρθηκαν στο
εξωτερικό. τόµ. Γ', σ. 1779.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις ενέργειες για τον έλεγχο και τη φορολόγηση των εµβασµάτων Ελλήνων πολιτών που εστάλησαν εξωτερικό. τόµ. Γ', σ. 1837.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τους ελέγχους "πόθεν έσχες" και την
φορολόγηση των χρηµάτων που διοχετεύτηκαν στο εξωτερικό από καλλιτέχνες και πολλούς "επώνυµους". τόµ. Γ', σ.
2422.

Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη λίστα που παρέδωσε στην Ελληνική Κυβέρνηση η επικεφαλής του ΔΝΤ µε τους 1.991 Έλληνες καταθέτες στην Τράπεζα HSBC της Ελβετίας. τόµ. Ε', σ. 3437.
Ανακοινώνεται ότι ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής
ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, αναφορά του Εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος µε συνηµµένη ποινική προκαταρκτική δικογραφία που σχηµατίστηκε προκειµένου να
διακριβωθούν οι συνθήκες κατά τις οποίες είχε περιέλθει
στο Υπουργείο Οικονοµικών ψηφιακός δίσκος µε τα ονοµατεπώνυµα Ελλήνων υπηκόων που διατηρούσαν καταθέσεις σε τράπεζα στην Ελβετία. τόµ. Ζ', σ. 4955.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου των καταθέσεων
του εξωτερικού. τόµ. Ι', σ. 7821.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον έλεγχο των προσώπων και των λογαριασµών της λίστας Λαγκάρντ. τόµ. ΙΑ', σ. 8460.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού του
Λουξεµβούργου κ. Γιούνκερ περί στοιχείων Ελλήνων καταθετών στις τράπεζες του Μεγάλου Δουκάτου. τόµ. ΙΗ', σ.
13239.
ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΔΡΑΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονοµικών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4151, ΦΕΚ: 103Α' / 29.04.2013). τόµ. ΙΒ', σ. 9138, ). τόµ.
ΙΕ', σ. 11143-11178, 11204-11238, 11251-11279, τόµ.
ΙΕ', σ. 11319.
ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τις καταλήψεις από εξωπανεπιστηµιακούς παράγοντες
σε χώρους των πανεπιστηµίων και ΤΕΙ. τόµ. Ε', σ. 3879.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τους βανδαλισµούς σε σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από καταληψίες. τόµ. Ε', σ. 3906.
Αναφορά στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
στις 30 Ιανουαρίου 2013 από διαδηλωτές. τόµ. Θ', σ. 7062,
7063, 7071-7075.
Ενηµέρωση της Βουλής από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ι. Βρούτση για τα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο Υπουργείο Εργασίας
και για την κατάληψη του γραφείου του στις 30 Ιανουαρίου
2013 από διαδηλωτές. τόµ. Θ', σ. 7071.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη διεύρυνση της
ψαλίδας στις τιµές µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. τόµ.
Β', σ. 1034.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µείωση των τιµών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. τόµ. Δ', σ. 2940.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη µείωση των τιµών των βασικών καταναλωτικών αγαθών και εφοδίων παραγωγής. τόµ. ΣΤ', σ.
4857.
ΚΑΤΑΡ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της
Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4126, ΦΕΚ: 49 Α'/28.2.2013).
τόµ. Θ', σ. 6904, τόµ. Ι', σ. 7852-7875, 7939-7949.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Κράτους του Κατάρ". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4189, ΦΕΚ: 203
Α'/26.09.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΓ', σ. 13701376, 1625.
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη φιλοξενία
παιδιών ανέργων και χαµηλόµισθων στις παιδικές κατασκηνώσεις. τόµ. ΙΒ', σ. 9157.
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
(ΚΑΜΠΙΝΓΚ-CAMPING)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την παράνοµη κατασκήνωση σε αιγιαλούς, παραλίες και
σε κοινόχρηστους χώρους γενικότερα. τόµ. Α', σ. 437.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ
Σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4177, ΦΕΚ: 173 A'/08.08.2013).
τόµ. Κ', σ. 14429, τόµ. ΚΒ', σ. 54-96, 233-278.
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων διακοπής της διαδικασίας κατάσχεσης σπιτιών ανέργων πολιτών. τόµ. ΚΒ', σ. 309.
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη δηµιουργία προσφυγικών καταυλισµών σε νησιά του Αιγαίου.
τόµ. Γ', σ. 2331.
ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας σχετικά µε τον
καθορισµό νέου κατώτατου µισθού. τόµ. Θ', σ. 6985.
ΚΑΥΣΙΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη µείωσης του φόρου στα
καύσιµα λόγω αύξησης της τιµής της βενζίνης. τόµ. Α', σ.
533.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-

νοµικών, σχετικά µε την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα. τόµ. Β', σ. 952.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου
καυσίµων. τόµ. Γ', σ. 2421.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιµα. τόµ. Θ', σ. 6708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την έλλειψη καυσίµων στις Ένοπλες Δυνάµεις. τόµ. Θ', σ. 6956.
ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΓΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την εγκατάσταση συστήµατος εισροών
και εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου και της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΓ',
σ. 9833.
ΚΕΝΤΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τις περικοπές στον αθλητισµό. τόµ. Ζ', σ. 4907.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αδυναµία λειτουργίας του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας εξαιτίας του µειωµένου εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έτους 2013. τόµ. ΙΖ', σ. 12181.
ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λειτουργία των Σταθµών Προσχολικής Αγωγής
και των Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ) και παιδιών µε αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). τόµ. ΙΑ', σ.
8119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
τη διασφάλιση της βιωσιµότητας και της χρηµατοδότησης
των Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Ατόµων µε Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)και των άλλων κοινωνικών δοµών. τόµ.
ΙΔ', σ. 10774.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε δηµοσιεύµατα περί κατάργησης των Κέντρων Δηµιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών των Δήµων. τόµ. ΙΖ', σ. 12608.
ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
(ΚΕΦ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της από 31-122012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής
Γραµµατείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4147, ΦΕΚ: 98 Α’ /26.04.2013). τόµ. Ι', σ.
7820, τόµ. ΙΔ', σ. 10240-10273, 10275-10290, 1065410668, 10787.
ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τα ερευνητικά κέντρα της χώρας. τόµ. Ε', σ. 3877.
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ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την επαναλειτουργία του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου στο Νοσοκοµείο Παίδων "Η Αγία Σοφία". τόµ.
ΙΕ', σ. 11061.
ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα
διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4084, ΦΕΚ: 190Α' / 08.10.2012). τόµ. Α', σ.
240, τόµ. Γ', σ. 1849-1852, 1854 - 1859, 2109 – 2167,
2267-2298.
Αναφορά στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο στρατόπεδο της Κορίνθου, στο οποίο µεταφέρθηκαν λαθροµετανάστες. τόµ. Α', σ. 509.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη µεταφορά της 76ης Μονάδας Επιστράτευσης στο Στρατόπεδο ΚΕΤ Πατρών. τόµ. Α', σ.
826.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρων Υποδοχής Λαθροµεταναστών στο Νοµό
Δωδεκανήσου. τόµ. Γ', σ. 1846.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την δυσλειτουργία του 6ου Σ.Π. Κορίνθου ως Κέντρου Φύλαξης
λαθροµεταναστών και το προβλήµατα του αστυνοµικού
προσωπικού. τόµ. Δ', σ. 2575.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την "απελευθέρωση λαθροµεταναστών από τα Κέντρα Κράτησης
Μεταναστών". τόµ. Δ', σ. 2934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου Υποδοχής Λαθροµεταναστών στο 523ο Κέντρο Νεοσυλλέκτων Τάγµατος Πεζικού του Στρατοπέδου
του Μαυροδενδρίου Κοζάνης. τόµ. ΙΒ', σ. 9115.
ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αδειοδότηση των φροντιστηρίων και των Κέντρων
Ξένων Γλωσσών. τόµ. Ζ', σ. 5061.
ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη βιωσιµότητα των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. τόµ. Ε', σ.
3969.
ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας των δηµοσίων ΚΤΕΟ. τόµ. Θ', σ. 6727.

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας της νήσου Πάρου. τόµ. Α', σ. 703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην εικοσιτετράωρη λειτουργία των Κέντρων Υγείας Μεσογείων και
Λαυρεωτικής. τόµ. Β', σ. 959.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο Κέντρο Υγείας Νεάπολης του Νοµού Λακωνίας.
τόµ. Β', σ. 1159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λειτουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου
στην ανατολική Καλαµάτα σε ακίνητο που θα παραχωρηθεί
από το δήµο. τόµ. Γ', σ. 1833.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στην πόλη των Σερρών. τόµ. Δ', σ. 2858.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις επιπτώσεις της εφαρµοσµένης πολιτικής υγείας στους πολίτες του Νοµού Σερρών. τόµ. Ι', σ. 7920.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό από τα δηµόσια νοσοκοµεία, τα Κέντρα Υγείας και τις υγειονοµικές
µονάδες του ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΕ', σ. 10966.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την κατάσταση του Κέντρου Υγείας Περιστερίου. τόµ.
ΙΗ', σ. 13299.
Αναφορά στις νοσηλευτικές µονάδες της νησιωτικής Ελλάδας. τόµ. ΙΗ', σ. 13309, 13310, 13311, 13312.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την εξασφάλιση της επάρκειας του Κέντρου Υγείας Γαλατά Πόρου σε οδηγούς ασθενοφόρων. τόµ. ΙΘ',
σ. 13607.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στις µονάδες υγείας
του Νοµού Μαγνησίας. τόµ. ΙΘ', σ. 13740.
ΚΕΝΤΡΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή των δεδουλευµένων αποδοχών στους εργαζόµενους στο "Χιονοδροµικό Κέντρο Φαλακρού Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ". τόµ. Θ', σ. 6949.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕΔΕ)
Ανακοινώνεται ότι η Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας
κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει τη διαµαρτυρία
της για τις διατάξεις του πολυνοµοσχεδίου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.
4127/2013 και άλλες διατάξεις", που καταργούν βασικές
αρµοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης και απαξιώνουν
το ρόλο και την προσφορά της στη λειτουργία της Δηµόσιας
Διοίκησης. τόµ. ΚΑ', σ. 14941.
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ ΜΗΤΕΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
ελλείψεις σε προσωπικό και σε µέσα στο Κέντρο Προστασίας του Παιδιού. τόµ. ΙΕ', σ. 11312.
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το εργασιακό καθεστώς στο Κέντρο Πρόληψης
και Ελέγχου Νοσηµάτων. τόµ. ΙΔ', σ. 10691.
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
(ΚΕ.Θ.Ε.Α)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την καθυστέρηση στη λειτουργία του προγράµµατος του
ΚΕΘΕΑ λόγω καταστροφής των εγκαταστάσεών του κατά
την πρόσφατη εξέγερση στις φυλακές Κορυδαλλού. τόµ. Γ',
σ. 2511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το µέλλον του ΚΕΘΕΑ και τις θεραπευτικές του
κοινότητες. τόµ. ΙΘ', σ. 13609.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕΠΑ)
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά: α) µε τις καθυστερήσεις στη συγκρότηση των Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και
β) µε τις καθυστερήσεις στην έγκριση επιδόµατος από το
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). τόµ. Β', σ. 1038.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
προβλήµατα των Ατόµων µε Αναπηρία, που προκύπτουν από τον τρόπο λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). τόµ. ΙΓ', σ. 9696.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).
τόµ. ΙΕ', σ. 11308.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ανάγκη λειτουργίας Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) στην Αργολίδα. τόµ. ΙΗ', σ. 13243.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
Κέντρα Εκτίµησης και Πιστοποίησης Αναπηρίας. τόµ. ΙΘ',
σ. 14119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στα Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). τόµ. ΚΒ', σ. 402.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΚΕΠΥΟ)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την on line σύνδεση των ταµειακών µηχανών και
των υπολογιστών των επιχειρήσεων µε το Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονοµικών (ΚΕΠΥΟ). τόµ. Ε',
σ. 3436.
ΚΙΝΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4101, ΦΕΚ: 252 Α'/20.12.2012).
τόµ. ΣΤ', σ. 4890, τόµ. Ζ', σ. 5421-5424, 5433.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:

"Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Γενικής
Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία
σε θέµατα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας αγροτικών
προϊόντων και τροφίµων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4119, ΦΕΚ: 32 Α’/13.02.2013). τόµ. Η', σ.
6093, τόµ. Θ', σ. 7014-7015.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς των ναυτιλιακών µεταφορών και των ναυτιλιακών τεχνολογιών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4149, ΦΕΚ: 101 Α'/29.04.2013). τόµ. ΙΓ', σ. 9757, τόµ.
ΙΕ', σ. 10848-10850.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση Συµφωνίας ανταλλαγών και
συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4187, ΦΕΚ: 201 Α'/26.09.2013). τόµ.
ΙΗ', σ. 13453, τόµ. ΚΓ', σ. 1355-1357.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την "κινηµατογράφηση στην Ακρόπολη ντοκιµαντέρ µε
θέµα τη ζωή του Μωάµεθ Β’ ". τόµ. Γ', σ. 2179.
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τα κριτήρια αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων µε αυξηµένα προσόντα. τόµ. ΙΑ', σ. 8198.
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013".
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4152, ΦΕΚ: 107 Α’
/09.05.2013). τόµ. ΙΕ', σ. 11334-11451.
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναζήτηση πηγών εσόδων για το
Δηµόσιο από την αξιοποίηση των εθνικών κληροδοτηµάτων, των σχολαζουσών κληρονοµιών, καθώς και των καταπατηµένων ακινήτων. τόµ. ΙΓ', σ. 10119.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις συνέπειες από το κλείσιµο του 3ου Θεραπευτηρίου ΙΚΑ και της "Πολυκλινικής" Αθηνών. τόµ. ΙΑ', σ.
8645.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
άµεση καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων
στις κλινικές του οµίλου "EUROMEDICA". τόµ. ΙΓ', σ.
10146.
ΚΛΟΠΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη
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µέτρων για την προστασία των ιδιωτικών και εθνικών υποδοµών της χώρας και του δικτύου ανακύκλωσης από κλοπές χαλκού και σκραπ. τόµ. Α', σ. 458.
ΚΟΙΝΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΚΤΕΛ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τακτική και αποτελεσµατική συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της πόλης της
Θεσσαλονίκης και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ', σ. 5058.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4199, ΦΕΚ:
216 Α'/11.10.2013). τόµ. ΚΓ', σ. 1187, τόµ. ΚΔ', σ. 20242063, 2071-2127, 2169-2171.
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα, προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την
οποία ορίζει ως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου τους κ.κ. Π. Λαφαζάνη, Βουλευτή Β' Πειραιώς,
Δ. Παπαδηµούλη, Βουλευτή Β' Αθηνών και Π. Κουρουµπλή, Βουλευτή Β' Αθηνών. τόµ. Α', σ. 51, 52.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Ευάγγελου Βενιζέλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ορίζει ως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος τους κ.κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, Βουλευτή Β' Αθηνών
και κ. Π. Χριστοφιλοπούλου, Βουλευτή Αττικής. τόµ. Α', σ.
51,53.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή κ.
Νικόλαου Μιχαλολιάκου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Χ. Παππά, Βουλευτή Επικρατείας, ως Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Π.
Ηλιόπουλο, Βουλευτή Μαγνησίας και ως Γραµµατέα τον κ.
Π. Ζησιµόπουλο, Βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης. τόµ. Α', σ.
51,54.
Ανακοινώνεται επιστολή της Πρόεδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και Γενικής Γραµµατέως του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρας Παπαρήγα προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ορίζει ως Αναπληρωτές Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας τους κ.κ. Σ.
Χαλβατζή, Βουλευτή Β' Αθηνών και Α. Παφίλη, Βουλευτή
Επικρατείας. τόµ. Α', σ. 51, 56.
Ανακοινώνεται επιστολή του Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ορίζονται οι κ.κ. Τ. Κουίκ, Βουλευτής
Επικρατείας και Ε. Μαριάς, Βουλευτής Ηρακλείου. τόµ. Α',
σ. 237-238.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε

την οποία ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της
Νέας Δηµοκρατίας κατ' αλφαβητική σειρά οι Βουλευτές: Μ.
Βορίδης, Βουλευτής Αττικής, Σ. Βούλτεψη, Βουλευτής Β' Αθηνών και Ε. Κεφαλογιάννης, Βουλευτής Ηρακλείου. τόµ.
Α', σ. 301-302.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, µε επιστολή
του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί ότι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος ορίζεται ο Βουλευτής Κοζάνης κ. Π. Κουκουλόπουλος. τόµ. ΙΘ', σ. 13793.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την προστασία της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Συρίας. τόµ. Α', σ. 459.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων για την ψυχική
υγεία. τόµ. Β', σ. 833.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
διασφάλιση της εργασίας όλων των εργαζοµένων που απασχολούνται στις κοινωνικές δοµές. τόµ. Ι', σ. 7930.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
σχέδιο δράσης για την οικονοµική ανακούφιση των ευπαθών οµάδων. τόµ. ΙΑ', σ. 8199.
ΚΟΛΟΜΒΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, αφενός, και της
Κοινότητας των Άνδεων και των χωρών µελών της, των Δηµοκρατιών της Βολιβίας, της Κολοµβίας, του Ισηµερινού,
του Περού και της Βολιβαρινής Δηµοκρατίας της Βενεζουέλας, αφετέρου, µετά του Παραρτήµατος αυτής". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4103, ΦΕΚ: 1 Α’
/04.01.2013). τόµ. ΣΤ', σ. 4715, τόµ. Ζ', σ. 5262-5263.
ΚΟΜΜΑΤΑ
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Αντώνη Σαµαρά µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει για
την εκλογή του την εκλογική περιφέρεια του Ν. Μεσσηνίας.
τόµ. Α', σ. 4, 5.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς / Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα, µε
την οποία δηλώνει ότι επιλέγει για την εκλογή του την εκλογική περιφέρεια Α’ Αθηνών. τόµ. Α', σ. 4, 6.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κόµµατος κ.
Ευάγγελου Βενιζέλου µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει για
την εκλογή του την εκλογική περιφέρεια ΑΞ Θεσσαλονίκης. τόµ. Α', σ. 4, 7.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου, µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει για την εκλογή του
την εκλογική περιφέρεια Β’ Αθηνών. τόµ. Α', σ. 4, 8.
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Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ.
Νικόλαου Μιχαλολιάκου, µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει
για την εκλογή του την εκλογική περιφέρεια ΑΞ Αθηνών.
τόµ. Α', σ. 4, 9.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτη
Κουβέλη, µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει για την εκλογή
του την εκλογική περιφέρεια Β’ Αθηνών. τόµ. Α', σ. 4, 10.
Ανακοινώνεται επιστολή της Γενικής Γραµµατέως της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Αλεξάνδρας Παπαρήγα, µε την οποία δηλώνει
ότι επιλέγει για την εκλογή της την εκλογική περιφέρεια Β’
Αθηνών. τόµ. Α', σ. 4, 11.
Ανακοινώνεται γραπτή δήλωση της Γενικής Γραµµατέως
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρας Παπαρήγα, µε την οποία διατυπώνει απόψεις σχετικά µε τον όρκο των Βουλευτών. τόµ.
Α', σ. 22, 24.
Ανακοινώνεται γραπτή δήλωση του Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα, µε την οποία διατυπώνει απόψεις σχετικά µε τον όρκο. τόµ. Α', σ. 22-23.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα, προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την
οποία ορίζει ως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου τους κ.κ. Π. Λαφαζάνη, Βουλευτή Β' Πειραιώς,
Δ. Παπαδηµούλη, Βουλευτή Β' Αθηνών και Π. Κουρουµπλή, Βουλευτή Β' Αθηνών. τόµ. Α', σ. 51, 52.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Ευάγγελου Βενιζέλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ορίζει ως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος τους κ.κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, Βουλευτή Β' Αθηνών
και κ. Π. Χριστοφιλοπούλου, Βουλευτή Αττικής. τόµ. Α', σ.
51,53.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή κ.
Νικόλαου Μιχαλολιάκου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Χ. Παππά, Βουλευτή Επικρατείας, ως Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Π.
Ηλιόπουλο, Βουλευτή Μαγνησίας και ως Γραµµατέα τον κ.
Π. Ζησιµόπουλο, Βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης. τόµ. Α', σ.
51,54.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτη Κουβέλη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ορίζει ως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους της Δηµοκρατικής Αριστεράς τους κ.κ. Ν. Τσούκαλη,
Βουλευτή Αχαΐας και Β. Οικονόµου, Βουλευτή Αττικής. τόµ.
Α', σ. 51,55.
Ανακοινώνεται επιστολή της Πρόεδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και Γενικής Γραµµατέως του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρας Παπαρήγα προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ορίζει ως Αναπληρωτές Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας τους κ.κ. Σ.
Χαλβατζή, Βουλευτή Β' Αθηνών και Α. Παφίλη, Βουλευτή

Επικρατείας. τόµ. Α', σ. 51, 56.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, από τη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α', σ. 66.
Ανακοινώνεται επιστολή του Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ορίζονται οι κ.κ. Τ. Κουίκ, Βουλευτής
Επικρατείας και Ε. Μαριάς, Βουλευτής Ηρακλείου. τόµ. Α',
σ. 237-238.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Για την
κατάργηση και τροποποίηση διατάξεων άρθρων του ν.
3023/2002: "Για τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων από το κράτος", έσοδα και δαπάνες, προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των υποψήφιων Βουλευτών". Προτείνοντες: Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 240.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Π. Λαφαζάνη, ότι έχει υποβληθεί αίτηµα, η Κυβέρνηση να έρθει στη Βουλή για να ενηµερώσει επί των εξελίξεων για την ιδιωτικοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας.
τόµ. Α', σ. 288.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε
την οποία ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της
Νέας Δηµοκρατίας κατ' αλφαβητική σειρά οι Βουλευτές: Μ.
Βορίδης, Βουλευτής Αττικής, Σ. Βούλτεψη, Βουλευτής Β' Αθηνών και Ε. Κεφαλογιάννης, Βουλευτής Ηρακλείου. τόµ.
Α', σ. 301-302.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, επί της αρχής του σχεδίου νόµου του
Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού:
"Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 365 - 367.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 365 - 380.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 1772, της 3ης Αυγούστου
2012, επιστολή του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη
Σαµαρά, µε την οποία γνωστοποιεί στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ότι ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 486-487.
Αίτηση αµφισβήτησης που ετέθη από τους Βουλευτές του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, αναφορικά µε την τροπολογία
14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών, που εισάγεται προς συζήτηση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη) τόµ. Α', σ. 571.
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Συζήτηση επί της αίτησης που ετέθη από τον Συνασπισµό
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, σχετικά µε το θέµα εφαρµογής του άρθρου 98 του Κανονισµού
της Βουλής το οποίο λέει τα εξής: "Στην κατ' αρχήν συζήτηση των νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων, κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα µπορεί να ορίζει έναν ειδικό αγορητή.
Κοινοβουλευτικές Οµάδες των οποίων η δύναµη είναι τουλάχιστον ίση µε το ένα πέµπτο του όλου αριθµού των Βουλευτών µπορούν να ορίσουν έως δύο ειδικούς αγορητές".
τόµ. Α', σ. 572-573,579.
Ψηφοφορία επί της αµφισβήτησης αναφορικά µε την
τροπολογία 14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου
υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών, που εισάγεται προς συζήτηση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 572.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 και επί του Κανονισµού της Βουλής «για τη διερεύνηση των συνθηκών που
οδήγησαν στην προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της
Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης
και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και κάθε ενεχόµενου προσώπου».
τόµ. Α', σ. 731-743.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
που ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις Θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010,
4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων
δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο
χρηµατοοικονοµικό τοµέα", και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών" και που αφορά ιδίως την προσθήκη-αναδιατύπωση του άρθρου 4 κατά τη συζήτηση στη Διαρκή
Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων για τη συµφωνία συµβιβασµού µε τη "SIEMENS".(Απερρίφθη). τόµ. Β', σ. 844.
Ανακοινώνεται ότι έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου επί του άρθρου
4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων
κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012,
4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών
εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα"
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β',
σ. 942.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου, επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οι-

κονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β', σ. 981.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπρόσωπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Π. Λαφαζάνη, ότι αποσύρεται η αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών", ύστερα από τη δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών ότι αποσύρεται η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου. τόµ. Β', σ. 981.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010,
4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων
δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο
χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β', σ. 982.
Αίτηση αµφισβήτησης που ετέθη από τριάντα δύο Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου αναφορικά µε τις τροπολογίες µε
γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και µε γενικό αριθµό 25 και
ειδικό 9, που έχουν εισαχθεί προς συζήτηση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών,
ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" και που αφορούν την κύρωση και απόκτηση ισχύος
τυπικού νόµου, από το χρόνο εκδόσεώς τους, των κανονιστικών περιεχοµένου αποφάσεων της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων (Ε.Σ.Α.Λ.) και τη ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε τις τοποθετήσεις αποφοίτων παραγωγικών σχολών του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), αντίστοιχα. (Απερρίφθη). τόµ. Β', σ.
1124.
Συζήτηση επί της αµφισβήτησης αναφορικά µε τις τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και µε γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9, που έχουν εισαχθεί προς συζήτηση στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων
δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και
άλλες διατάξεις" και που αφορούν την κύρωση και απόκτηση ισχύος τυπικού νόµου, από το χρόνο εκδόσεώς τους,
των κανονιστικών περιεχοµένου αποφάσεων της Επιτροπής
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων (Ε.Σ.Α.Λ.) και τη ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε τις τοποθετήσεις αποφοίτων πα-
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ραγωγικών σχολών του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), αντίστοιχα. τόµ. Β', σ. 11241126, 1128, 1129.
Ψηφοφορία επί της αµφισβήτησης αναφορικά µε τις
τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και µε γενικό
αριθµό 25 και ειδικό 9, που έχουν εισαχθεί προς συζήτηση
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων
και άλλες διατάξεις" και που αφορούν την κύρωση και απόκτηση ισχύος τυπικού νόµου, από το χρόνο εκδόσεώς τους,
των κανονιστικών περιεχοµένου αποφάσεων της Επιτροπής
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων (Ε.Σ.Α.Λ.) και τη ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε τις τοποθετήσεις αποφοίτων παραγωγικών σχολών του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), αντίστοιχα. τόµ. Β', σ. 1126.
Ανακοινώνεται ότι έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών,
ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ. 1157.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας που ετέθη από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 24 και ειδικό αριθµό 8, του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Β', σ. 1181-1183.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 24 και ειδικό αριθµό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Β', σ. 1184-1198.
Πρόταση για διακοπή των εργασιών της Βουλής από τον
Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό
Μέτωπο, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και τους Ανεξάρτητους Έλληνες, λόγω της γενικής απεργίας της 26ης
Σεπτεµβρίου 2012. τόµ. Γ', σ. 1788, 1789, 1792, 1793,
1797, 1803, 1804.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Δ. Παπαδηµούλη ότι το σύνολο σχεδόν της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου θα αποχωρήσει από τη συνεδρίαση, εκτός µίας µικρής αντιπροσωπείας Βουλευτών που θα παραµείνει για να παρουσιάσει στην
Ολοµέλεια τις θέσεις επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Μακεδονίας και Θράκης: "Επείγουσες ρυθµίσεις επενδυτικών
σχεδίων ν.3908/2011 και Π.Δ. 33/2011". τόµ. Γ', σ. 1788.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Α. Παφίλη ότι αποχωρούν από τη συνεδρίαση της 26ης Σεπτεµβρίου 2012, λόγω
των απεργιακών κινητοποιήσεων της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ.
τόµ. Γ', σ. 1788.
Δήλωση του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ.
Πάνου Καµµένου, ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων αποχωρεί από το Κοινοβούλιο και συµµετέχει στις απεργιακές κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ και της
ΓΣΕΕ. τόµ. Γ', σ. 1789.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αστυνοµική παρουσία έξω από τα Κεντρικά Γραφεία του

Κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. Γ', σ.
1847.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. Γ', σ.
2144.
Ανακοινώνεται ότι έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή
Αυγή για τη ψήφιση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων
συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα
αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ', σ. 2167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λειτουργία "Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας Ελλήνων" της
Τοπικής Οργάνωσης Ευβοίας-Βοιωτίας του Κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή". τόµ. Γ', σ. 2181.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή επί της αρχής του σχεδίου νόµου
του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής
και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη
χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ', σ. 2267-2268.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση
θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων
στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ', σ. 2269-2297.
Ανακοινώνεται ότι έχει κατατεθεί αίτηση διενέργειας ονοµαστικής ψηφοφορίας δεκαέξι Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, επί της πρότασης νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών" η οποία δεν έγινε δεκτή γιατί προσκρούει στο άρθρο 73 παρ. 3 του Συντάγµατος. τόµ. Γ', σ.
2364.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ανακήρυξη της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης.
τόµ. Γ', σ. 2444.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση
θεµάτων µεταθέσεων αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας
έτους 2012" και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2613.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς, µε επιστολή που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί ότι ο
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Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, τίθεται
εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας.
τόµ. Δ', σ. 2927-2928.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Ιωάννης
Μιχελογιαννάκης, µε επιστολή που απέστειλε προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί
ότι στο εξής δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της
Δηµοκρατικής Αριστεράς. τόµ. Δ', σ. 2932-2933.
Ψηφοφορία επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174), της από 7
Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε
ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και
την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6)" (Α'
175) και άλλες διατάξεις".(Απερρίφθη). (Αρ. νόµου: 4092,
ΦΕΚ: 220 ΑΞ / 08.11.2012). τόµ. Ε', σ. 3277.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων σχετικά µε τα ληξιπρόθεσµα χρέη των κοµµάτων. τόµ. Ε', σ. 3411.
Ένσταση αµφισβήτησης που ετέθη από σαράντα ένα
Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, στην τροπολογία µε γενικό
αριθµό 38 και ειδικό αριθµό 17 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου
3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α'
152), όπως ισχύει" (Α' 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου
ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς,
Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου,
Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6)" (Α' 175) και άλλες διατάξεις" που αφορά ρυθµίσεις εφαρµογής του νόµου
4046/2012 και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις.(Απερρίφθη).
τόµ. Ε', σ. 3742-3744.
Ψηφοφορία επί της αµφισβήτησης αναφορικά µε την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 38 και ειδικό αριθµό 17 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6
Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174),
της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου,
Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008
(Α' 6)" (Α' 175) και άλλες διατάξεις", που αφορά ρυθµίσεις
εφαρµογής του νόµου 4046/2012 και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις.(Απερρίθφη). τόµ. Ε', σ. 3744.

Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί όλων των άρθρων και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 38 και ειδικό 17 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Κύρωσή της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου
3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α'
152), όπως ισχύει" (Α' 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου
ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραώς,
Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου,
Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου
11 του ν. 3631/2008 (Α'6)" (Α'175) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ε', σ. 3822-3824.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί όλων των άρθρων 1, 2, 3, 4,
5 και 6 και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 38 και ειδικό
17 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της
από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α'
174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού
Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ,
ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α' 6)" (Α' 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε', σ.
3829-3842.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας που ετέθη από τους Ανεξάρτητους Έλληνες λόγω αµφισβήτησης του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης δι' εγέρσεως ψηφοφορίας επί της
αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ', σ. 4035,
4039-4040.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας που ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό
Μέτωπο λόγω αµφισβήτησης του αποτελέσµατος της καταµέτρησης της διεξαχθείσας δι' εγέρσεως ψηφοφορίας επί
της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ',
σ. 4035-4038.
Ψηφοφορία επί των προτάσεων αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016 - Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". (Απερρίφθη). τόµ. ΣΤ', σ. 4035.
Ανακοινώνεται ότι αποσύρεται η αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, επί των αντιρρήσεων για το
αποτέλεσµα της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισί-
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ου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ.
ΣΤ', σ. 4042.
Δήλωση του Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα, ότι αποσύρει την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί
των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012
και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ', σ. 4042.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ.
ΣΤ', σ. 4045-4056.
Καταγγελία από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης κ. Ν. Δένδια στην Εθνική Αντιπροσωπεία που αφορά στελέχη του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, σχετικά µε το αδίκηµα της "αντιποίησης αρχής". τόµ. ΣΤ', σ. 4061.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ', σ.
4073.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου, επί της αρχής, του άρθρου µόνου και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 40 και ειδικό αριθµό 19 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013-2016". τόµ. ΣΤ', σ. 4152-4154.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων, επί της αρχής, του άρθρου µόνου και
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 40 και ειδικό αριθµό 19,
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 και
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ', σ. 4155-4157.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, του άρθρου µόνου και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 40 και ειδικό αριθµό 19 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:" Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ', σ. 4158-4168.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Δ. Ανδρουλάκη
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε
την οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΣΤ', σ. 4274.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού

και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και
υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ', σ. 45504630.
Ψηφοφορία επί του προϋπολογισµού των δηµοσίων επενδύσεων και των προσαρτηµένων προϋπολογισµών επί
του προϋπολογισµού περιφερειακών υπηρεσιών και επί
των προϋπολογισµών των ειδικών ταµείων και υπηρεσιών
οικονοµικού έτους 2013. τόµ. ΣΤ', σ. 4558.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Αντώνη Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής
κ. Θεόδωρος Σολδάτος τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΣΤ', σ. 4650-4651.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές
του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε
αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν
στην προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο
καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ', σ. 5001-5023.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, µε επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί ότι ο
Βουλευτής Β' Αθήνας κ. Α. Λοβέρδος τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Ζ', σ. 5049-5050.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Κ. Μαρκόπουλου σύµφωνα µε την οποία ζητεί να ενηµερωθεί το Σώµα,
ότι από σήµερα αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και είναι ανεξάρτητος Βουλευτής χωρίς καµία κοµµατική δέσµευση. τόµ. Ζ', σ. 54635464.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Β' Πειραιά κ. Ι. Κουράκος µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ενηµερώνει για την ανεξαρτητοποίησή
του από το κόµµα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. Ζ', σ.
5475-5476.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης µε
επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη γνωστοποιεί ότι οι Βουλευτές κ.κ. Ο. Βουδούρης και Π. Μουτσινάς τίθενται εκτός της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς. τόµ. Η', σ. 5768.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 3110 από 31 Δεκεµβρίου
2012 πρόταση που κατέθεσαν 72 Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς,
για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, σχετικά µε την υπόθεση της παράδοσης ψηφιακού δίσκου (CD) από το γαλλικό
Υπουργείο Οικονοµικών στις ελληνικές αρχές µε περιεχόµενο ηλεκτρονικά αρχεία µε ονόµατα Ελλήνων καταθετών
στην Τράπεζα HSBC της Ελβετίας («λίστα Lagarde») και για
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την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της νόθευσης εγγράφου (άρθρο 242 παράγραφος 2 και 3 του Ποινικού
Κώδικα) και της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 του
Ποινικού Κώδικα) από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών
κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. τόµ. Η', σ. 5769-5782.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 36, από 7 Ιανουαρίου
2013, πρόταση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και
εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του
Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής
και το άρθρο 5 του ν. 3126/ 2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.
3961/2011 και για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων,
που αφορούν την υπόθεση της επονοµαζόµενης «λίστας
Lagarde» από τους: Α) κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου,
πρώην Υπουργό Οικονοµικών, για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων: α) της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο (άρθρο 242 παράγραφος 2 και 3 του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και 98 του Ποινικού Κώδικα), β) της απιστίας στην υπηρεσία (άρθρο 256 παράγραφος γ' υποπαράγραφος β' του Ποινικού Κώδικα), γ) της
παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα)
και δ) της πλαστογραφίας (άρθρο 216 του Ποινικού Κώδικα) και Β) κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, πρώην Υπουργό Οικονοµικών για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων: α) Της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο (άρθρο 242 παράγραφος 2 και 3 του Ποινικού
Κώδικα, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και 98 του Ποινικού Κώδικα), β) της απιστίας στην υπηρεσία (άρθρο 256
παράγραφος γ', υποπαράγραφος β' του Ποινικού Κώδικα)
και γ) της παραβίασης καθήκοντος (άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα). τόµ. Η', σ. 5796-5838.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. Η', σ. 5876.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 51 από 9 Ιανουαρίου 2013
πρόταση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων και όλοι οι Βουλευτές
του Κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και όλοι οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ.
Ν. Νικολόπουλος, συνολικά δηλαδή 37 Βουλευτές, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του πρώην Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου, καθώς και των πρώην Υπουργών Οικονοµικών κ.κ.
Ευάγγελου Βενιζέλου και Γεωργίου Παπακωνσταντίνου
κατ' άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος και 153 επόµενα
του Κανονισµού της Βουλής για τα αδικήµατα της νόθευσης
και υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. Η', σ. 5939-5962.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού

Μετώπου επί των άρθρων 4, 8, 9, 12, 14 και 15 του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα - Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η', σ.
6001-6005.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4, 8, 9, 12, 14
και 15 του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και
συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα - Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η', σ. 6006-6022.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Δράµας κ. Χ. Αηδόνης,
µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, δηλώνει ότι αποχωρεί από
την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και ανεξαρτητοποιείται. τόµ. Η', σ. 60906092.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. Η', σ. 6098.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί των άρθρων 1,3,6 και 10 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η', σ. 6277-6280.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,3,6 και 10
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη
φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η', σ.
6281-6301.
Αναφορά στην ένοπλη επίθεση στα γραφεία της Νέας
Δηµοκρατίας και καταδίκη αυτής. τόµ. Η', σ. 6327, 6328,
6329, 6330, 6331, 6332, 6334, 6338, 6339, 6343, 6346,
6347, 6352, 6353, 6354, 6355, 6357, 6362, 6368, 6369.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις
του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του
Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ.,
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση
Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ.,
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες διατάξεις". τόµ. Η', σ. 6330.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου από τη
συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
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των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". και επιστροφή αυτών. τόµ. Η', σ. 6362.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων επί της αρχής και επί του άρθρου 53 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των
Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες διατάξεις". τόµ. Η', σ.
6399-6401.
Ψηφοφορία επί των προτάσεων αντισυνταγµατικότητας
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των
Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),
της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας
της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης
Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. Η', σ. 6399.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15,
16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40,
53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των
Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊ-

κού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),
της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας
της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης
Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες διατάξεις". τόµ.
Η', σ. 6402-6405.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40 και 53 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,
τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ),
µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης",
της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο
"Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ"
και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων"
και άλλες επείγουσες διατάξεις". τόµ. Η', σ. 6406-6429.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί
των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72)
Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της
Δηµοκρατικής Αριστεράς, σχετικά µε την υπόθεση της παράδοσης ψηφιακού δίσκου (CD) από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονοµικών στις ελληνικές αρχές, µε περιεχόµενο ηλεκτρονικά αρχεία µε ονόµατα Ελλήνων καταθετών στην
Τράπεζα HSBC της Ελβετίας, για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της νόθευσης εγγράφου και της παράβασης καθήκοντος τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242
παρ. 2 και 3 Π.Κ. και 259 Π.Κ. αντιστοίχως από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, σχετικά µε την επονοµαζόµενη «λίστα Λαγκάρντ»,
για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της υπεξαγωγής
εγγράφου από υπάλληλο, της απιστίας στην υπηρεσία, της
παράβασης καθήκοντος και της πλαστογραφίας τα οποία
προβλέπονται στα άρθρα 242 παρ. 2 και 3 Π.Κ. σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και 98 Π.Κ., 256 περ. γ’ υποπερ. β’
Π.Κ., 259 Π.Κ. και 216 Π.Κ. αντιστοίχως από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, και
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για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της υπεξαγωγής
εγγράφου από υπάλληλο, της απιστίας στην υπηρεσία και
της παράβασης καθήκοντος τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242 παρ. 2 και 3 Π.Κ. σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94
και 98 Π.Κ., 256 περ. γ’ υποπερ. β’ Π.Κ. και 259 Π.Κ. αντιστοίχως από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση.
Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός
του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος,
προς διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του πρώην Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου καθώς και των πρώην Υπουργών Οικονοµικών κ.κ. Ευάγγελου Βενιζέλου και Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, για την ενδεχόµενη τέλεση των
αδικηµάτων της υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή, τα οποία προβλέπονται
στα άρθρα 242 παρ. 2 Π.Κ., 256 Π.Κ., 259 Π.Κ. και στο
άρθρο 18 του ν. 2523/1997 σε συνδυασµό µε το άρθρο 46
παρ. 1 εδ. β’ του Π.Κ. αντιστοίχως, από τους πρώην Πρωθυπουργούς κ.κ. Γεώργιο Παπανδρέου και Λουκά Παπαδήµο και από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευάγγελο
Βενιζέλο και για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων
της νόθευσης και υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της
άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή, τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242 παρ. 2 Π.Κ., 256Π.Κ., 259 Π.Κ. και
στο άρθρο 18 του ν.2523/1997 σε συνδυασµό µε το άρθρο
46 παρ. 1 εδ. β' Π.Κ. αντιστοίχως, από τον πρώην Υπουργό
Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και σύµφωνα
µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. Θ', σ. 66056695.
Συζήτηση κατά πόσο επηρεάζουν την διεξαγωγή της συζήτησης για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής η συµπληρωµατική αναφορά του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, µε επισυναπτόµενα έγγραφα, σχετικά
µε την υπόθεση της αποκληθείσης "λίστας Λαγκάρντ" που
διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
τόµ. Θ', σ. 6680, 6681-6682, 6684.
Πρόταση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για µεταφορά της ψηφοφορίας επί της
πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2013, για να υπάρχει
χρόνος για µελέτη των πρόσθετων στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και ψηφοφορία επί της πρότασης. (Δεν
έγινε δεκτή). τόµ. Θ', σ. 6682.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά
το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των προτάσεων που
κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βου-

λευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης
Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι
Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής
κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ', σ. 6686-6695.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή επί της αρχής του σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού
πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις
(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Θ', σ.
7197.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή επί της αρχής του σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού
πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις
(Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία
2009/119/ΕΚ)". τόµ. Ι', σ. 7253-7255.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων
αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες
διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Ι', σ. 7256-7260, 7261-7265.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί των άρθρων 8 και 19 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού
πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις
(Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία
2009/119/ΕΚ)". (Απερρίφθη). τόµ. Ι', σ. 7833-7835.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 223 και ειδικό αριθµό 5, του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών
Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 7939-7941.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 223 και ειδικό αριθµό 5, του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους
του Κατάρ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 7942-7948.
Αναφορά σε περιστατικά που αφορούν το κόµµα του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. ΙΑ', σ. 8126.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για
το Ελεγκτικό Συνέδριο". (Απερρίφθη). τόµ. ΙΑ', σ. 8143.
Ανακοινώνεται ότι µε την 21-02-2013 επιστολή του προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, γνωστοποι-
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εί ότι επανεντάσσονται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος οι Βουλευτές κ.κ. Α.
Γκερέκου (Κερκύρας), Μ. Κασσής (Ιωαννίνων), Ι. Κουτσούκος (Ηλείας) και Κ. Σκανδαλίδης (Α' Αθηνών). τόµ. ΙΑ', σ.
8259-8260.
Ανακοινώνεται ότι µε επιστολές τους προς τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, οι Βουλευτές κ.κ. Α.
Γκερέκου, Μ. Κασσής, Ι. Κουτσούκος και Κ. Σκανδαλίδης
αποδέχονται την επανένταξή τους στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΙΑ',
σ. 8259, 8261-8264.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου-"Χρυσή Αυγή" από τη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε τα έκτακτα µέτρα υποστήριξης των ανέργων. τόµ. ΙΑ', σ. 8320.
Ανακοινώνεται ότι έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων και
των Βουλευτών Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
«Κύρωση της από 31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής
Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και
ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής» η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 5 Μαρτίου 2013. τόµ. ΙΑ', σ.
8369.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικού Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση
της από 31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης
µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN
OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής". τόµ. ΙΑ', σ. 8520,
8521.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων επί της αρχής του σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Κύρωση της από 31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής
Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και
ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής". τόµ.
ΙΑ', σ. 8520.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής".
τόµ. ΙΑ', σ. 8522-8535.
Ανακοινώνεται ότι έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων 58 και 60 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες δια-

τάξεις" από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου η οποία θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013. τόµ. ΙΑ', σ. 8644.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί των άρθρων 58 και 60 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ', σ. 8687-8689.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 58 και 60 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ', σ. 8690-8705, 87078712.
Αναφορά στις επιθέσεις σε γραφεία Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΒ', σ. 8856.
Ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Ταµήλου (3 δικογραφίες) και
Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΒ', σ. 8863 - 9082.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί του άρθρου 32 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ', σ. 9538-9540.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 32 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ', σ.
9543-9563, 9565-9569.
Ανακοινώνεται ότι έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και των Ανεξάρτητων Βουλευτών κ.κ. Ι. Μιχελογιαννάκη και Ν. Νικολόπουλου επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 328 και ειδικό αριθµό 108 του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)" η οποία θα διεξαχθεί την Πέµπτη 28 Μαρτίου 2013. τόµ. ΙΓ', σ. 9631.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς / Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου και των Ανεξάρτητων Βουλευτών κ. Ι. Μεχελογιαννάκη και Ν. Νικολόπουλου επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 328 και ειδικό 108 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού:
"Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και
Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ', σ.
9712-9714.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας, µε γενικό
αριθµό 328 και ειδικό 108, του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ', σ.
9715-9727, 9728-9732.
Ανακοινώνεται η παράταση λειτουργίας της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: «Προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC», για την
υποβολή του πορίσµατός της έως και την 15η Απριλίου
2013. τόµ. ΙΓ', σ. 9742.
Ανακοινώνεται ότι έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της ψήφισης στο σύνολο του σχεδίου νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μετα-
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φορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις" η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη
10 Απριλίου 2013. τόµ. ΙΔ', σ. 10210.
Ανακοινώνεται ότι έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας επί του συνόλου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ', σ. 10292.
Αίτηση αντίρρησης Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για την ψήφιση του άρθρου 78
και επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Διαµόρφωση Φιλικού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές
και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις" και συζήτηση
αυτής. τόµ. ΙΔ', σ. 10405-10412, 10653.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων ύστερα από τη ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ', σ. 10653.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου ύστερα
από τη ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για
τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ', σ. 10654.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Για τη
δανειοδότηση νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού
τοµέα και πολιτικών κοµµάτων". (Προτείνων: Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας κ. Ν. Νικολόπουλος). (Κατάθεση).
τόµ. ΙΕ', σ. 10879.
Ανακοινώνεται ότι έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου επί των άρθρων
1, 4, 5, 19, 20, 30, 38, 39, 43, 44, 48 και 49 και επί της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 447 και ειδικό 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις"
και η οποία θα διεξαχθεί την Πέµπτη 18 Απριλίου 2013.
τόµ. ΙΕ', σ. 10938.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί των άρθρων 1, 4, 5, 19, 20, 30, 38, 39, 43,
44, 48, 49 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 447
και ειδικό 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ', σ. 10982-10983.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 4, 5, 19, 20,
30, 38, 39, 43, 44, 48, 49 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 447 και ειδικό 53 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ', σ. 1098410996, 11005-11018.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν αποτελέσµατος της ονοµαστικής ψηφοφορίας το άρθρο 19 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου

Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις" που αφορά στη
ναυτολόγηση κατώτερων πληρωµάτων στα ποντοπόρα και
σκάφη αναψυχής, δεν έγινε δεκτό. τόµ. ΙΕ', σ. 11006.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 78 του ν. 4146/2013. τόµ. ΙΕ', σ. 11300.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Για τη
δανειοδότηση νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού
τοµέα και πολιτικών κοµµάτων". (Προτείνοντες: Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος και η Βουλευτής των
Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ρ. Μακρή). (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ',
σ. 11315.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα
εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013". (Απερρίφθη). τόµ. ΙΕ', σ. 11347.
Αποχώρηση των Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων
από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ', σ. 11426.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ', σ. 11429
- 11433.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί των τροπολογιών 497/89/26.4.2013 και
504/96/27.4.2013 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ', σ. 11434 - 11437.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου πρώτου και των
υπ' αριθµ. 497/89/26.4.2013 και 504/96/27.4.2013 βουλευτικών τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ', σ.
11438-11450.
Ανακοινώνεται ότι η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα, απέστειλε επιστολή, µε την οποία ορίζει ως
Αναπληρωτές Εκπροσώπους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, τους κ.κ. Α. Παφίλη, Βουλευτή Επικρατείας και Ν. Καραθανασόπουλο, Βουλευτή Αχαΐας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 1151111512.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12026.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Για τη
χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων και άλλες διατάξεις". (Προτείνοντες: Οι ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Α. Λοβέρδος και Χ. Αηδόνης). (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 12155.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος, µε επιστολή του προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ορίζει ως
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Ελλήνων
τον Βουλευτή Ηρακλείου κ. Ε. Μαριά και Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή Β' Αθηνών κ. Β.
Καπερνάρο. τόµ. ΙΖ', σ. 12399.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές κατέθεσαν πρόταση, κατά τα άρθρα 86 παρ.1 του Συντάγµατος
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και 154-155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή που διενεργεί προκαταρτική εξέταση
κατά του πρώην Υπουργού κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν
και τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για
το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο
256 περίπτωση γ' υποπερίπτωση α' και β' Ποινικού Κώδικα). τόµ. ΙΖ', σ. 12610-12623.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και λήψη απόφασης
επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παρ. 1-3 του Συντάγµατος
και 154 & 155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία
αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη
διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να
διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ', σ.
12763-12830.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που
κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα
άρθρα 86 παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε
την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων
της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη
προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256
περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ', σ. 12819-12829.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση που κατέθεσαν πενήντα
τέσσερις Βουλευτές µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της
Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο
αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία, έγινε δεκτή. τόµ. ΙΖ',
σ. 12830.
Ανακοινώνεται ότι η ήδη συσταθείσα Κοινοβουλευτική Επιτροπή µετά την απόφαση του Σώµατος για επέκταση της
προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση ενδεχόµενης
τέλεσης του αδικήµατος της απιστίας στην Υπηρεσία από
τον πρώην Υπουργό κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, θα υποβάλει
το πόρισµα και το αποδεικτικό υλικό συνολικώς ως την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013. τόµ. ΙΖ', σ. 12830.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ.
Διακάκη, Λ. Κανέλλη, Ε. Δούρου, Α. Μανδρέκα, Μ. Ταµήλου και Κ. Κοντογεώργου. τόµ. ΙΗ', σ. 12951.

Αποχώρηση της Κοινοβουλευτική Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 1 της από
30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 «Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις (Α’ 32)». τόµ. ΙΗ', σ. 13304.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας:
«Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά
επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς,
µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις (Α’ 32)». τόµ. ΙΗ', σ. 13306.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ.
Υγείας: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Τροποποίηση του άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των
εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες
διατάξεις (Α’ 32)». τόµ. ΙΗ', σ. 13313.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC", που έχει
συσταθεί κατά τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού
της Βουλής, έως την Πέµπτη 4 Ιουλίου 2013. τόµ. ΙΗ', σ.
13313.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας από τη συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΗ', σ. 13408.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΗ', σ. 13408.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και
άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΗ', σ. 13409.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 1951 από 1η Ιουλίου 2013
επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά προς τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι οι Βουλευτές κ.κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος
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(Ευβοίας) και Θεόδωρος Σολδάτος (Λευκάδας) επανεντάσσονται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ', σ. 13735 - 13736.
Ανακοινώνονται οι επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ.
Μαρκόπουλου και Θ. Σολδάτου µε τις οποίες δηλώνουν την
αποδοχή της επανένταξής τους στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ', σ. 13735, 1373713738.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, µε επιστολή
του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί ότι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος ορίζεται ο Βουλευτής Κοζάνης κ. Π. Κουκουλόπουλος. τόµ. ΙΘ', σ. 13793.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 1981/4-7-2013 επιστολή του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη,µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Ιωάννης Μιχελογιαννάκης, εντάσσεται
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου. τόµ. ΙΘ',
σ. 13795-13796.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Ι. Μιχελογιαννάκη µε την οποία δηλώνει αποδοχή της ένταξής του στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου. τόµ. ΙΘ', σ.
13795, 13797.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και 71 Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παρ. 2
του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της Βουλής, που
θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και
το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις
παντός υπευθύνου, που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης
κατάργησης της ΕΡΤ ΑΕ. και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην Επικράτεια. τόµ. ΙΘ', σ. 13802-13824.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
«προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεώργιου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε
την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων
της Τράπεζας HSBC» υπέβαλε στις 4 Ιουλίου 2013 το Πόρισµα της στον Πρόεδρο της Βουλής, το οποίο θα καταχωριστεί στα Πρακτικά. τόµ. ΙΘ', σ. 13833 - 14103.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή του Ε'
Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων. τόµ. Κ', σ. 1416314169.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Κοντογεώργου, Γ. Λαµπρούλη, Ε. Καρανάσιου, Γ. Γερµενή και Ε. Μπούκουρα. τόµ. Κ', σ. 14163.
Ψηφοφορία σχετικά µε την πρόταση παραβίασης του Κανονισµού και επί της πρότασης αναβολής της εκλογής του
Ε' Αντιπροέδρου της Βουλής για γνωµοδότηση του Επιστηµονικού Συµβουλίου. τόµ. Κ', σ. 14163.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού, κ.
Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του

ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει. τόµ. Κ', σ. 14484-14487.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
που ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο και τους Ανεξάρτητους
Έλληνες, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. ΚΑ', σ. 14799.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς / Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου και ψηφοφορία επί των άρθρων 74, 76, 77, 78,
80, 81, 82, 90, 91, 93, 103, 105 και 106 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν.
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΑ', σ. 15008 -15010.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων και ψηφοφορία επί των άρθρων 14, 30,
74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 90, 91, 93, 103, 105 και 106
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012,
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ', σ. 15011 - 15013.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 14, 30, 74, 76,
77, 78, 80, 81, 82, 90, 91, 93, 103, 105 και 106 του νοµοσχεδίου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν.
4093/2012, και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΑ', σ. 15014-15019, 15024-15038.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του
κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που
θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και
το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις
παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης
κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ', σ. 15039-15101.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής "που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια". τόµ. ΚΑ', σ. 15102-15113.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνα-
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σπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί της αρχής, επί των άρθρων 1 έως 17 και επί
του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ',
σ. 15246-15249.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων
1 έως 17 και επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ', σ. 15250-15269.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου, επί του άρθρου 16 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της
αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΚΒ', σ. 270, 272.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων, επί των άρθρων 16, 33, 34, 35 και 36
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της
παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ', σ. 270271.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 16, 33, 34, 35,
και 36 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και
της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ', σ.
273-278.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. ΚΒ', σ.
330.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί των άρθρων 5, 40, 46, 47, 55 και 66 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ', σ. 354-355.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5, 40, 46, 47,
55 και 66 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ', σ. 356366.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου, επί των άρθρων 1, 2, 5, 10, 14, 21, 25, 26, 28,
33, 35, 40 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 692
και ειδικό αριθµό 20 του σχεδίου νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΚΒ', σ. 470, 493-495.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2, 5, 10, 14,
21, 25, 26, 28, 33, 35, 40 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 692 και ειδικό αριθµό 20 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του
Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΚΒ', σ. 496-504.
Αίτηση αµφισβήτησης Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, περί
του απαράδεκτου της συζήτησης της από 25 Ιουλίου 2013
τροπολογίας µε περιεχόµενο την έγκριση και τροποποίηση
Οργανισµών (αριθµός τροπολογίας 693/70) και την τροπολογία που αφορά τροποποίηση του ν. 4148/2013 περί Σύστασης Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας (αριθµός τροπολογίας 710/86) του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ε-

νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ', σ. 611.
Συζήτηση επί της αίτησης αµφισβήτησης Βουλευτών του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, των τροπολογιών 693/70 και 710/86 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ', σ.
611-616.
Ψηφοφορία επί της αίτησης αµφισβήτησης Βουλευτών
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, επί των τροπολογιών 693/70 και 710/86
του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". (Απερρίθφη). τόµ. ΚΒ', σ. 616.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί των άρθρων 2, 16, 53 και επί της τροπολογίας
γενικό αριθµό 693 και ειδικό 70 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ', σ. 642-643.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 16, 53 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 693 και ειδικό 70 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. ΚΒ', σ. 644-647.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτικών των Ανεξάρτητων Ελλήνων επί των άρθρων 24 και 82 και επί της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 736 και ειδικό 167 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ', σ. 890-891.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 736
και ειδικό 167 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ', σ. 892.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 24 και 82 και
επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 736 και ειδικό 167
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΚΓ', σ. 893-903.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και
του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΓ', σ. 970-971.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, του άρθρου πρώτου, του άρθρου δεύτερου, του άρθρου τρίτου, της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 740 και ειδικό 171, η οποία έχει ενταχθεί στο νοµοσχέδιο ως άρθρα τέταρτο, πέµπτο, έκτο
και έβδοµο, επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 739 και
ειδικό 170, η οποία έχει ενταχθεί στο νοµοσχέδιο ως άρθρο όγδοο, επί του ακροτελεύτιου άρθρου και τέλος επί του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρω-
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ση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής
και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΓ', σ. 972-978.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου, επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ', σ.
1293-1295.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΚΓ', σ. 1296-1301.
Ανακοινώνεται ότι κατατέθηκε έγγραφο προς το Προεδρείο της Βουλής, υπογεγραµµένο από δεκαοκτώ Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου µε τίτλο: "Αντιρρήσεις", µε το οποίο
προβάλλονται αντιρρήσεις ως προς την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων", στο Τµήµα της
Βουλής, η οποία επιχειρείται κατά παράβαση των άρθρων
70 και 72 του Συντάγµατος και των άρθρων 39 και 91 του
Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΚΔ', σ. 1668.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρεµπίπτοντος
θέµατος σύµφωνα µε τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου για παραβίαση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής, που αφορά την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων" στο Τµήµα της Βουλής. τόµ. ΚΔ', σ. 1668-1677.
Ψηφοφορία σχετικά µε την ύπαρξη ή όχι παρεµπίπτοντος
θέµατος σύµφωνα µε τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν
σχετικά µε την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων". τόµ. ΚΔ', σ. 1677.
Πρόταση από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο για τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του δολοφονηθέντος Παύλου Φύσσα και απόσυρση αυτής. τόµ. ΚΔ', σ. 1803, 1881, 1890.
Αναφορά στο κόµµα "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή".
τόµ. ΚΔ', σ. 1956, 1968, 2026, 2039, 2041, 2045, 2098,
2099, 2101, 2103, 2105, 2106, 2108, 2109, 2113, 2116,
2117, 2132, 2133.
ΚΟΡΕΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατώνµελών της, αφ' ενός, και της Δηµοκρατίας της Κορέας, αφ'
ετέρου, µετά των συνηµµένων σε αυτήν Δηλώσεων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4175, ΦΕΚ: 171
A'/08.08.2013). τόµ. ΙΗ', σ. 13453, τόµ. ΚΒ', σ. 158-160.
ΚΟΥΒΕΪΤ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ, Οικονοµικής και Τεχνικής Συνεργασίας». (Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4133, ΦΕΚ: 61 Α’/07.03.2013). τόµ. Θ', σ.
7158, τόµ. ΙΑ', σ. 8370-8371.
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013".

(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4152, ΦΕΚ: 107
Α’/09.05.2013). τόµ. ΙΕ', σ. 11334-11451.
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης έργων χωρίς διαγωνισµό στην εταιρεία "ΕΥΠΟΛΙΣ" από τη Διοίκηση του
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. τόµ. ΙΔ', σ. 10751.
ΚΡΑΤΟΣ
Αναφορά στην πληρωµή οµολόγων από το Ελληνικό
Κράτος. τόµ. ΙΘ', σ. 13573, 13574, 13575, 13578.
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την απόδραση του Αφγανού δολοφόνου του Αθανασίου
Λαζανά από τη στέγη ανηλίκων στη Νέα Ιωνία Βόλου, µετά
τη µεταφορά του µε δικαστική απόφαση από τις φυλακές ανηλίκων Αυλώνος. τόµ. Ζ', σ. 5403.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την απόδραση των κρατουµένων από τις φυλακές Τρικάλων. τόµ. ΙΓ', σ. 9786.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων,
καταδίκων και κρατούµενων σε άδεια". (Κατάθεση). τόµ.
ΚΔ', σ. 1680.
ΚΡΟΑΤΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συνθήκης
µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της Δηµοκρατίας της Κροατίας, σχετικά µε την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και της Τελικής Πράξης αυτής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4090, ΦΕΚ: 218 Α’ /08.11.2012). τόµ.
Γ', σ. 2233, τόµ. Ε', σ. 3441-3443.
ΚΡΟΥΑΖΕΡΟΠΛΟΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη δηµιουργία πύλης εισόδου για κρουαζιερόπλοια και ιστιοφόρα στο Λιµάνι της Πέτρας Λέσβου. τόµ.
ΣΤ', σ. 4676.
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΘΝΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το Κτηµατολόγιο της Σύµης. τόµ. Ζ', σ. 5410.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη ρύθµισης των κτηνοτροφικών χρεών. τόµ. Α', σ. 518.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις επιπτώσεις από τη διάλυση της ΑΤΕ
στους µικρούς και µεσαίους γεωργούς και κτηνοτρόφους.
τόµ. Α', σ. 534.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τις εναρµονισµένες πρακτικές τιµών από κτηνοτροφικές επιχειρήσεις. τόµ. Α', σ. 816.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
αντιµετώπισης των προβληµάτων κτηνοτροφίας. τόµ. Β', σ.
1734.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη καταβολής στους κτηνοτρόφους της εξισωτικής αποζηµίωσης.
τόµ. Γ', σ. 2189.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη νοµιµοποίηση
των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. τόµ. Ε', σ. 3915.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη ενίσχυσης της ελληνικής κτηνοτροφίας. τόµ. ΣΤ', σ. 4890.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της εταιρείας "ΑΓΝΟ Α.Ε.". τόµ. Θ', σ. 6712.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και τη µείωση του κόστους αγοράς των ζωοτροφών.
τόµ. ΙΓ', σ. 9522.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ένταξη µεγάλης έκτασης του Νοµού Τρικάλων σε καθεστώς υψηλής προστασίας µε το δίκτυο "Natura 2000". τόµ.
ΙΓ', σ. 9843.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων που έχει δηµιουργήσει η εφαρµογή του
ν. 4061/2012 για τη µίσθωση ακινήτων που προορίζονται
για βόσκηση σε κατά κύριο επάγγελµα κτηνοτρόφους. τόµ.
ΙΣΤ', σ. 12076.
ΚΤΗΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων-Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4122, ΦΕΚ: 42 Α’
/19.02.2013). τόµ. Ζ', σ. 5568, τόµ. Θ', σ. 7076-7128,
7180.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ανάγνωση των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α', σ. 46-50.
Συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α', σ. 57 - 103.
Συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά και ψηφοφορία για την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Α', σ. 105-211.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 203211.
Αναφορά στην επιλογή της Κυβέρνησης για νοµοθέτηση
µέσω Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Ζ', σ.
5592, 5593, 5594, 5595.
Αναφορά στη συνεργασία της τρικοµµατικής Κυβέρνησης. τόµ. ΙΗ', σ. 13329, 13331, 13343, 13344, 13346,
13348, 13350, 13353, 13354, 13458, 13462, 13466,
13468, 13469, 13470, 13471.
Αναφορά στη νέα Κυβέρνηση. τόµ. ΙΘ', σ. 13521,
13523, 13525, 13526, 13529, 13530, 13533, 13534,
13536, 13540, 13541.

Αναφορά στη νέα σύσταση της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΘ', σ.
13567, 13571, 13588.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, µε
θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" και µε την οποία ανακοινώνονται προς το Σώµα τα Προεδρικά Διατάγµατα 82/20-62012, 83/20-6-2012, 84/21-6-2012, 86/21-6-2012 και
87/22-6-2012. τόµ. Α', σ. 27-32.
Ανακοινώνεται το υπ’ αριθµ. 86/21-6-2012 Προεδρικό
Διάταγµα µε το οποίο διορίστηκαν τα νέα µέλη της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α', σ. 27, 29 - 32.
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 87/22-6-2012 Προεδρικό
Διάταγµα µε το οποίο διορίστηκαν οι: α) Δηµήτριος Κούρκουλας στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών και β) Γεώργιος Μαυραγάνης στη θέση του Υφυπουργού Οικονοµικών. τόµ. Α', σ. 27, 32.
Ανακοινώνεται το υπ’ αριθµ. 84/21-6-2012 Προεδρικό
Διάταγµα µε το οποίο έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις των
µελών της Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραµµένου. τόµ. Α',
σ. 27 - 29.
Ανακοινώνεται η από 6ης Ιουλίου 2012 επιστολή του
Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί
τα Προεδρικά Διατάγµατα 89/5-7-2012 και 90/5-7-2012 µε
θέµα: "Κυβερνητική Μεταβολή". τόµ. Α', σ. 43-44.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί το 18/16-2-2013 Προεδρικό Διάταγµα, µε θέµα: "Κυβερνητική µεταβολή". τόµ. ΙΑ', σ.
8036-8037.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί τα Π. Δ. 116/25-6-2013
(ΦΕΚ 151/25-6-2013 Τ.Α) και το 117/25-6-2013 (ΦΕΚ
151/25-6-2013 Τ.Α) µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή". τόµ.
ΙΘ', σ. 13562 - 13566.
ΚΥΠΡΟΣ
Αναφορά στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο και τα πιστωτικά της ιδρύµατα. τόµ. ΙΒ', σ. 9164, 9166, 9168, 9169, 9170,
9171, 9173, 9174, 9183, 9186, 9187, 9188, 9189, 9191,
9193, 9194, 9195, 9197, 9198, 9199, 9200, 9201, 9202,
9203, 9204, 9206, 9207, 9210, 9213, 9214, 9218, 9221,
9233, 9234-9236, 9452, 9455, 9466, 9459, 9460, 9461,
9462, 9463, 9464, 9465, 9467, 9468, 9469, 9471, 9505,
9506, 9507, 9508, 9510, 9511, 9514, τόµ. ΙΓ', σ. 9634,
9650, 9651, 9653, 9655, 9657, 9659, 9664, 9700, 9701,
9745, 9753, 9755, 9758, 9759, 9769, 9782, 9790, 9793.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4194, ΦΕΚ: 208
Α'/27.09.2013). τόµ. ΚΓ', σ. 1173, τόµ. ΚΔ', σ. 1668-1724,
1745-1792, 1804.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Ρύθµιση θεµάτων του Κώδικα Ιθαγένειας". (Προτείνοντες: Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων
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Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 240.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Για την
κατάργηση και τροποποίηση διατάξεων άρθρων του ν.
3284/2004 "Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας" και του ν. 3838/2010 "Σύγχρονες διατάξεις για
την ελληνική ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις" και για την υποχρέωση κτήσης ελληνικού γένους υποψηφίων παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάµεων
και των Σωµάτων Ασφαλείας". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και οι Βουλευτές του
Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 240.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Κ.Ο.Κ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4155, ΦΕΚ:
120 A'/29.05.2013). τόµ. ΙΔ', σ. 10718, τόµ. ΙΣΤ', σ.
11514-11554, 11556-11571, 11583-11586, 1179111809, 11998 – 12020, 12115.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την κατάργηση των άρθρων του Ποινικού Κώδικα περί
βλασφηµίας. τόµ. Β', σ. 1042.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν.
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4172, ΦΕΚ: 167
Α'/23.07.2013). τόµ. Κ', σ. 14170, τόµ. ΚΑ', σ. 1477914878, 14879-14898, 14909-15038, 15126.
ΚΩΔΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". (Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 6470.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4129, ΦΕΚ: 52 Α’ /28.03.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8126-8157.
Λ
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση της λαθρεµπορίας
τσιγάρων. τόµ. Γ', σ. 2419.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου
καυσίµων. τόµ. Γ', σ. 2421.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων στα Εξάρχεια.
τόµ. Ι', σ. 7819.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την εγκατάσταση συστήµατος εισροών
και εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου και της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΓ',
σ. 9833.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εισροών-εκροών στα πρατήρια καυσίµων για την αποφυγή της λαθρεµπορίας και της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΔ', σ. 10770.
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τον Πακιστανό λαθροµετανάστη στο τραγικό συµβάν της
Πάρου. τόµ. Α', σ. 497.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης µέσω του επιχειρησιακού σχεδίου "Ξένιος Ζεύς". τόµ. Α', σ. 498.
Αναφορά στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο στρατόπεδο της Κορίνθου, στο οποίο µεταφέρθηκαν λαθροµετανάστες. τόµ. Α', σ. 509.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη µεταφορά της 76ης Μονάδας Επιστράτευσης στο Στρατόπεδο ΚΕΤ Πατρών. τόµ. Α', σ.
826.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αποµάκρυνση των παράνοµων µεταναστών και την αποκατάσταση του αισθήµατος ασφάλειας των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας. τόµ. Γ', σ. 1845.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την δυσλειτουργία του 6ου Σ.Π. Κορίνθου ως Κέντρου Φύλαξης
λαθροµεταναστών και το προβλήµατα του αστυνοµικού
προσωπικού. τόµ. Δ', σ. 2575.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την "απελευθέρωση λαθροµεταναστών από τα Κέντρα Κράτησης
Μεταναστών". τόµ. Δ', σ. 2934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τις αυξανόµενες µεταναστευτικές πιέσεις στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. τόµ. Ε', σ.
3337.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου Υποδοχής Λαθροµεταναστών στο 523ο Κέντρο Νεοσυλλέκτων Τάγµατος Πεζικού του Στρατοπέδου
του Μαυροδενδρίου Κοζάνης. τόµ. ΙΒ', σ. 9115.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
πρόσληψη παράνοµων αλλοδαπών από εργοδότες στη Μανωλάδα. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11843.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων προστασίας των κατοίκων των ακριτικών περιοχών
της ελληνοαλβανικής µεθορίου από αλλοδαπούς κακοποιούς. τόµ. ΙΖ', σ. 12179.
ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την
ιδιωτικοποίηση της "ΛΑΡΚΟ". τόµ. Α', σ. 651.
ΛΑΧΕΙΑ ΚΡΑΤΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη µεταχείριση υπαλλήλου των Κρατικών Λαχείων από τη Διοίκηση του Υπουργείου. τόµ. Ι', σ. 7820.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής,
λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των
Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 186 A'/ 10.09.2013, ΦΕΚ:
4183). τόµ. ΚΓ', σ. 832, 933-979.
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τη συνεργασία στον Τοµέα του Τουρισµού". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4114, ΦΕΚ: 23 Α’/29.01.2013).
τόµ. Ζ', σ. 5724, τόµ. Θ', σ. 6827-6831, 6838.
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις".(Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4132, ΦΕΚ: 59 Α’
/07.03.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8353, 8399-8442.
ΛΙΓΝΙΤΗΣ-ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εκποίηση λιγνιτικών κοιτασµάτων σε Δράµα και Ελασσόνα. τόµ. Α', σ. 828.
ΛΙΜΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των λιµανιών και µαρίνων της χώρας. τόµ. Α', σ. 831.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την παραχώρηση του λιµανιού Ρεθύµνου σε τουρκική εταιρεία. τόµ. Β', σ. 1170.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε την οικονοµική διείσδυση των Τούρκων επιχειρηµατιών στα λιµάνια του Αιγαίου. τόµ. Δ', σ. 2952.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Κέρκυρας. τόµ. Ε', σ. 3905.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη δηµιουργία πύλης εισόδου για κρουαζιερόπλοια και ιστιοφόρα στο Λιµάνι της Πέτρας Λέσβου. τόµ.
ΣΤ', σ. 4676.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και
της έκτασης της Ναυτικής Βιοµηχανικής Περιοχής Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ζ', σ. 5243.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα ζητήµατα εθνικής ασφάλειας από την εκµίσθωση ελληνικών λιµένων σε εταιρείες τουρκικών συµφερόντων. τόµ. Θ', σ. 6989.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την ανάγκη ακτοπλοϊκής σύνδεσης των Βορείων Σποράδων µε τα λιµάνια Θεσσαλονίκης και Βόλου. τόµ. ΙΖ', σ. 12626.
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ
(Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις
Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενι-

κό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή" και λοιπές διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4080, ΦΕΚ:
181 Α’/20.9.2012). τόµ. Α', σ. 496, τόµ. Β', σ. 967981,992-1011.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων
δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4081, ΦΕΚ: 184 Α’/27.9.2012). τόµ. Α’, σ. 531, τόµ.
Β', σ. 1054-1101, 1110-1157, 1180-1199.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τη µεταφορά της έδρας της
Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών του Λιµενικού ΣώµατοςΕλληνικής Ακτοφυλακής. τόµ. Γ', σ. 2234.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4150,
ΦΕΚ: 102 Α’ /29.04.2013). τόµ. ΙΒ', σ. 9138, τόµ. ΙΔ', σ.
10799-10846, τόµ. ΙΕ', σ. 10860-10936, 10982-10996,
11005-11019, 11107.
ΛΙΜΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την περιβαλλοντική υποβάθµιση της Λίµνης Κορώνειας.
τόµ. Γ', σ. 2517.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση των τροποποιήσεων των άρθρων
25 και 26 της Σύµβασης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την προστασία και τη χρήση των διασυνοριακών
υδάτων και των διεθνών λιµνών". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4137, ΦΕΚ: 71 Α'/19.03.2013). τόµ.
ΙΑ', σ. 8040, 8671.
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον έλεγχο των τιµών των βασικών λιπασµάτων. τόµ. ΣΤ', σ. 4895.
"ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ"
Αναφορά στη "λίστα Λαγκάρντ" και σε "λίστα του ΣΔΟΕ"
που φέρονται να περιέχουν και πολιτικά πρόσωπα. τόµ. Γ',
σ. 2311, 2312, 2315, 2317, 2318, 2319, 2321, 2322,
2324, 2326.
Αναφορά στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Γ', σ. 2351, 2352,
2353, 2355, 2358, 2365, 2366, 2367, 2368, 2374, 2375,
2386, 2389, 2393, 2401, 2403, 2404, τόµ. Ε', σ. 3352,
3354, 3355, 3358, τόµ. Η', σ. 6100, 6108, 6110, 6141,
6150, 6151, 6161, 6154, 6175, 6171, 6179, 6186, 6191,
6197, 6199, 6200, 6204, 6211, 6215, 6228, 6229, 6230,
6234, 6239, 6248, 6257, 6258.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διερεύνηση των υποθέσεων των πολιτικών προσώπων. τόµ. Γ', σ. 2508.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη λίστα που παρέδωσε στην Ελληνική Κυβέρνηση η επικεφαλής του ΔΝΤ µε τους 1.991 Έλληνες καταθέτες στην Τράπεζα HSBC της Ελβετίας. τόµ. Ε', σ. 3437.
Ανακοινώνεται ότι ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής
ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, αναφορά του Εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος µε συνηµµένη ποινική προκαταρκτική δικογραφία που σχηµατίστηκε προκειµένου να
διακριβωθούν οι συνθήκες κατά τις οποίες είχε περιέλθει
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στο Υπουργείο Οικονοµικών ψηφιακός δίσκος µε τα ονοµατεπώνυµα Ελλήνων υπηκόων που διατηρούσαν καταθέσεις σε τράπεζα στην Ελβετία. τόµ. Ζ', σ. 4955.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 3110 από 31 Δεκεµβρίου
2012 πρόταση που κατέθεσαν 72 Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς,
για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, σχετικά µε την υπόθεση της παράδοσης ψηφιακού δίσκου (CD) από το γαλλικό
Υπουργείο Οικονοµικών στις ελληνικές αρχές µε περιεχόµενο ηλεκτρονικά αρχεία µε ονόµατα Ελλήνων καταθετών
στην Τράπεζα HSBC της Ελβετίας («λίστα Lagarde») και για
την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της νόθευσης εγγράφου (άρθρο 242 παράγραφος 2 και 3 του Ποινικού
Κώδικα) και της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 του
Ποινικού Κώδικα) από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών
κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. τόµ. Η', σ. 5769-5782.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 36, από 7 Ιανουαρίου
2013, πρόταση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και
εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του
Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής
και το άρθρο 5 του ν. 3126/ 2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.
3961/2011 και για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων,
που αφορούν την υπόθεση της επονοµαζόµενης «λίστας
Lagarde» από τους: Α) κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου,
πρώην Υπουργό Οικονοµικών, για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων: α) της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο (άρθρο 242 παράγραφος 2 και 3 του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και 98 του Ποινικού Κώδικα), β) της απιστίας στην υπηρεσία (άρθρο 256 παράγραφος γ' υποπαράγραφος β' του Ποινικού Κώδικα), γ) της
παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα)
και δ) της πλαστογραφίας (άρθρο 216 του Ποινικού Κώδικα) και Β) κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, πρώην Υπουργό Οικονοµικών για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων: α) Της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο (άρθρο 242 παράγραφος 2 και 3 του Ποινικού
Κώδικα, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και 98 του Ποινικού Κώδικα), β) της απιστίας στην υπηρεσία (άρθρο 256
παράγραφος γ', υποπαράγραφος β' του Ποινικού Κώδικα)
και γ) της παραβίασης καθήκοντος (άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα). τόµ. Η', σ. 5796-5838.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 51 από 9 Ιανουαρίου 2013
πρόταση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων και όλοι οι Βουλευτές
του Κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και όλοι οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ.
Ν. Νικολόπουλος, συνολικά δηλαδή 37 Βουλευτές, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του πρώην Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Πα-

πανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου, καθώς και των πρώην Υπουργών Οικονοµικών κ.κ.
Ευάγγελου Βενιζέλου και Γεωργίου Παπακωνσταντίνου
κατ' άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος και 153 επόµενα
του Κανονισµού της Βουλής για τα αδικήµατα της νόθευσης
και υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. Η', σ. 5939-5962.
Αναφορά στον αριθµό των καλπών που θα στηθούν στη
ψηφοφορία επί των προτάσεων για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, σχετικά µε την υπόθεση της "λίστας Λαγκάρντ". τόµ. Η', σ. 6553, 6554.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί
των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72)
Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της
Δηµοκρατικής Αριστεράς, σχετικά µε την υπόθεση της παράδοσης ψηφιακού δίσκου (CD) από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονοµικών στις ελληνικές αρχές, µε περιεχόµενο ηλεκτρονικά αρχεία µε ονόµατα Ελλήνων καταθετών στην
Τράπεζα HSBC της Ελβετίας, για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της νόθευσης εγγράφου και της παράβασης καθήκοντος τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242
παρ. 2 και 3 Π.Κ. και 259 Π.Κ. αντιστοίχως από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, σχετικά µε την επονοµαζόµενη «λίστα Λαγκάρντ»,
για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της υπεξαγωγής
εγγράφου από υπάλληλο, της απιστίας στην υπηρεσία, της
παράβασης καθήκοντος και της πλαστογραφίας τα οποία
προβλέπονται στα άρθρα 242 παρ. 2 και 3 Π.Κ. σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και 98 Π.Κ., 256 περ. γ’ υποπερ. β’
Π.Κ., 259 Π.Κ. και 216 Π.Κ. αντιστοίχως από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, και
για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της υπεξαγωγής
εγγράφου από υπάλληλο, της απιστίας στην υπηρεσία και
της παράβασης καθήκοντος τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242 παρ. 2 και 3 Π.Κ. σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94
και 98 Π.Κ., 256 περ. γΞ υποπερ. β’ Π.Κ. και 259 Π.Κ. αντιστοίχως από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση.
Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός
του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος,
προς διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του πρώην Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου καθώς και των πρώην Υπουργών Οικονοµικών κ.κ. Ευάγγελου Βενιζέλου και Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, για την ενδεχόµενη τέλεση των
αδικηµάτων της υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της ά-
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µεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή, τα οποία προβλέπονται
στα άρθρα 242 παρ. 2 Π.Κ., 256 Π.Κ., 259 Π.Κ. και στο
άρθρο 18 του ν. 2523/1997 σε συνδυασµό µε το άρθρο 46
παρ. 1 εδ. β’ του Π.Κ. αντιστοίχως, από τους πρώην Πρωθυπουργούς κ.κ. Γεώργιο Παπανδρέου και Λουκά Παπαδήµο και από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευάγγελο
Βενιζέλο και για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων
της νόθευσης και υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της
άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή, τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242 παρ. 2 Π.Κ., 256Π.Κ., 259 Π.Κ. και
στο άρθρο 18 του ν.2523/1997 σε συνδυασµό µε το άρθρο
46 παρ. 1 εδ. β' Π.Κ. αντιστοίχως, από τον πρώην Υπουργό
Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και σύµφωνα
µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. Θ', σ. 66056695.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης και τον τρόπο ψηφοφορίας για τη
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ.
3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2
του ν.3961/2011, επί των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή
κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ', σ. 6605-6612.
Ανακοινώνεται η κατάθεση της επιστολής του πρώην
Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου που απέστειλε προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ενόψει
της συζήτησης και λήψης απόφασης για σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος,
τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών" όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, επί
της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης
Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός τους, ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι
Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής
κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ', σ. 6617-6618.
Ανακοινώνεται ότι διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης συµπληρωµατική αναφορά του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, µε επισυναπτόµενα έγγραφα, σχετικά µε την υπόθεση της αποκληθείσης "λίστας Λαγκάρντ". τόµ. Θ', σ. 6674.
Συζήτηση κατά πόσο επηρεάζουν την διεξαγωγή της συζήτησης για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής η συµπληρωµατική αναφορά του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, µε επισυναπτόµενα έγγραφα, σχετικά
µε την υπόθεση της αποκληθείσης "λίστας Λαγκάρντ" που

διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
τόµ. Θ', σ. 6680, 6681-6682, 6684.
Πρόταση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για µεταφορά της ψηφοφορίας επί της
πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2013, για να υπάρχει
χρόνος για µελέτη των πρόσθετων στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και ψηφοφορία επί της πρότασης. (Δεν
έγινε δεκτή). τόµ. Θ', σ. 6682.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 17 Ιανουαρίου
2013 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, όπως αυτή
τροποποιήθηκε κατά τη σηµερινή συνεδρίαση µε την υπ’ αριθµ. 990/689/22-1-2013 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής συγκροτήθηκε 13µελής Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011
«προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε
την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων
της Τράπεζας HSBC». τόµ. Θ', σ. 6788, 6790-6793.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC» έως
και την 29η Μαρτίου 2013. τόµ. ΙΑ', σ. 8266.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον έλεγχο των προσώπων και των λογαριασµών της λίστας Λαγκάρντ. τόµ. ΙΑ', σ. 8460.
Ανακοινώνεται η παράταση λειτουργίας της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: «Προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC», για την
υποβολή του πορίσµατός της έως και την 15η Απριλίου
2013. τόµ. ΙΓ', σ. 9742.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: "Προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC", έως
και την 25η Απριλίου 2013. τόµ. ΙΔ', σ. 10767.
Αναφορά στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή: "Προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την
υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της
Τράπεζας HSBC". τόµ. ΙΔ', σ. 10767-10768.
Ανακοινώνεται η παράταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
κατά του πρώην Υπουργού κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου,
σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της τράπεζας HSBC, ως τις 17 Ιουνίου 2013.
τόµ. ΙΕ', σ. 11268.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές κατέθεσαν πρόταση, κατά τα άρθρα 86 παρ.1 του Συντάγµατος
και 154-155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή που διενεργεί προκαταρτική εξέταση
κατά του πρώην Υπουργού κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ή-
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δη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν
και τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για
το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο
256 περίπτωση γ' υποπερίπτωση α' και β' Ποινικού Κώδικα). τόµ. ΙΖ', σ. 12610-12623.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που
κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα
άρθρα 86 παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε
την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων
της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη
προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256
περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ', σ. 12763-12830.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση που κατέθεσαν πενήντα
τέσσερις Βουλευτές µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της
Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο
αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία, έγινε δεκτή. τόµ. ΙΖ',
σ. 12830.
Ανακοινώνεται ότι η ήδη συσταθείσα Κοινοβουλευτική Επιτροπή µετά την απόφαση του Σώµατος για επέκταση της
προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση ενδεχόµενης
τέλεσης του αδικήµατος της απιστίας στην Υπηρεσία από
τον πρώην Υπουργό κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, θα υποβάλει
το πόρισµα και το αποδεικτικό υλικό συνολικώς ως την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013. τόµ. ΙΖ', σ. 12830.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC", που έχει
συσταθεί κατά τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού
της Βουλής, έως την Πέµπτη 4 Ιουλίου 2013. τόµ. ΙΗ', σ.
13313.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
«προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεώργιου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε
την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων
της Τράπεζας HSBC» υπέβαλε στις 4 Ιουλίου 2013 το Πόρισµα της στον Πρόεδρο της Βουλής, το οποίο θα καταχωριστεί στα Πρακτικά. τόµ. ΙΘ', σ. 13833 - 14103.
Συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC" περί
παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και
λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη
πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης,
όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα

της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου
86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του
Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου
6 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως
ισχύει. τόµ. Κ', σ. 14433-14488.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Ευάγγελος
Μεϊµαράκης κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης
µυστικής ψηφοφορίας για άσκηση ποινικής δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου για
τις αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές περιγράφονται στο πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, θα απευθύνει επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Αθανασίου για να αποστείλει κατάλογο των µελών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας που έχουν τα νόµιµα προσόντα, προκειµένου σε προσεχή συνεδρίαση της Ολοµέλειας να αναδειχθούν διά κληρώσεως τα πέντε τακτικά και τα τρία αναπληρωµατικά µέλη του δικαστικού συµβουλίου, καθώς και ο ασκών καθήκοντα εισαγγελέα µε τον αναπληρωτή του. τόµ.
Κ', σ. 14488.
Ανακοινώνεται η κατάθεση του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού
κ. Γεώργιου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC. τόµ. Κ', σ. 14488-14758.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας και σύµφωνα µε το άρθρο
86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, το άρθρο 157 παράγραφος 3 του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 8 του
ν. 3126/2003 περί «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, η Βουλή, αποδεχόµενη το πόρισµα για την πρόταση για άσκηση δίωξης της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «προς διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης κατά του
πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά
µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC», αποφάσισε την άσκηση ποινικής
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου για τις αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές περιγράφονται στο ως άνω πόρισµα, το οποίο καταχωρίστηκε στα
Πρακτικά της Ολοµέλειας της Βουλής της συνεδρίασης της
5ης Ιουλίου 2013 και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής τόµ. Κ', σ. 14488.
Κλήρωση ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής, από τον
Πρόεδρο κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µεταξύ των µελών του
Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του
Συµβουλίου της Επικρατείας που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της
πρότασης για άσκησης δίωξης, για την ανάδειξη πέντε τακτικών και τριών αναπληρωµατικών µελών του Δικαστικού
Συµβουλίου, καθώς και του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα και του αναπληρωτή του, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και 2 του
Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν. 3126/2003 «Ποινική
ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει µετά την από 17 Ιουλίου 2013 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Οικονοµικών κ. Γεώργιου Παπακωνσταντίνου, για αξιόποινες πράξεις σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της τράπεζας HSBC. τόµ. ΚΑ', σ. 1489914909.
Ανακοινώνεται ότι µετά την υπ' αριθµόν 2138, από 16 Ι-
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ουλίου 2013, επιστολή του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Αθανασίου, απεστάλη προς τη Βουλή, µε το υπ’ αριθµόν 2167/167-2013 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατάλογος των µελών του
Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του
Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διοριστεί ή προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της
πρότασης για άσκηση δίωξης -31.12.2012- σύµφωνα µε τα
άρθρα 86 παρ. 4 του Συντάγµατος, 158 παρ. 1 και 2 του
Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν. 3126/2003 «Ποινική
ευθύνη των Υπουργών» όπως ισχύει. τόµ. ΚΑ', σ. 14899 14906.
Κλήρωση ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής, από τον
Πρόεδρό της, µεταξύ των µελών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθµό που
κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης για άσκηση
δίωξης, για την ανάδειξη του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισµού της
Βουλής και 8 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών" όπως ισχύει, µετά την από 15 Ιουλίου 2013 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, για την άσκηση ποινικής
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, για αξιόποινες πράξεις, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC και την υπ’ αριθµόν 1/18-7-2013 απόφαση του Πενταµελούς Δικαστικού Συµβουλίου του άρθρου 86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος. τόµ. ΚΑ', σ. 15174, 15182,
15187.
Ανακοινώνεται ότι µετά την υπ' αριθµόν 2138/16-7-2013
επιστολή του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Αθανασίου απεστάλη προς τη Βουλή µε το υπ’ αριθµόν 2167/16-7-2013 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατάλογος των µελών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διοριστεί ή προαχθεί στο
βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης
για άσκηση δίωξης 31-12-2012, σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παράγραφος 4 του Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και 2
του Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. ΚΑ', σ.
15174-15181.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν της από 17.7.2013 κληρώσεως ενώπιον του Σώµατος των µελών του Δικαστικού Συµβουλίου εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 1/18.7.2013 απόφαση του
πενταµελούς Δικαστικού Συµβουλίου του άρθρου 86 παρ. 4
του Συντάγµατος, µε την οποία εκρίθη ότι ο Αντεισαγγελέας
του Αρείου Πάγου κ. Παναγιώτης Νικολούδης πρέπει να απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων του Εισαγγελέως
στην εν λόγω υπόθεση λόγω αποκλεισµού. τόµ. ΚΑ', σ.
15182-15186.
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την αναθεώρηση της απόφασης του ΕΟΠΥΥ για µείωση
του αριθµού συνεδριών και το ποσού που δικαιολογεί για
λογοθεραπεία. τόµ. ΙΔ', σ. 10783.

ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την επαναφορά της "Υγειονοµικής Διάταξης ΥΑΓΥ39α/2012 για τις ρυθµίσεις που αφορούν τον περιορισµό της διάδοσης λοιµωδών νοσηµάτων". τόµ. Κ', σ.
14421.
ΛΥΚΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε διώξεις εκπαιδευτικών, γιατρών και γονέων του 2ου Λυκείου Γιαννιτσών για την εκπρόθεσµη δικαιολόγηση σχολικών απουσιών. τόµ. Α', σ. 527.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Νέο Λύκειο και
σύστηµα πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση).
τόµ. Ζ', σ. 5759.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τεχνολογικό Λύκειο". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του).
(Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ. 5759.
ΛΥΜΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το έργο " Επέκτασης Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Χανίων" και την ένταξη του στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα " Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη "(ΕΠΠΕΡΑΑ).
τόµ. ΣΤ', σ. 4753.
Μ
ΜΑΘΗΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις δωρεάν µετακινήσεις των µαθητών.
τόµ. Γ', σ. 2427.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αντιµετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισµού µαθητών. τόµ. ΙΑ', σ. 8471.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πραγµατοποίηση των αναγκαίων εξετάσεων όλων των µαθητών κατά την εγγραφή
τους στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
τόµ. ΙΘ', σ. 14116.
ΜΑΣΤΙΧΑ - ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: α) σχετικά
µε την ανάγκη καταβολής αποζηµιώσεων των µαστιχοπαραγωγών Χίου που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές
και β) σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποκατάστασης των ζηµιών µετά την καταστροφική φωτιά στη Χίο. τόµ. Α', σ. 634.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
στους πληγέντες από την πυρκαγιά µαστιχοπαραγωγούς και
ελαιοπαραγωγούς του Νοµού Χίου. τόµ. ΙΘ', σ. 13830.
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ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση
της διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4131, ΦΕΚ: 58 Α' /07.03.2013). τόµ. ΣΤ', σ. 4676, τόµ.
ΙΑ', σ. 8228, 8231-8233, 8241.
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη δηµιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων για κοσοβοποίηση της Θράκης. τόµ. Γ', σ. 2185.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων
δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4081, ΦΕΚ: 184 Α’/27.9.2012). τόµ. Α’, σ. 531, τόµ.
Β', σ. 1054-1101, 1110-1157, τόµ. Β', σ. 1180-1199.
Αναφορά στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή
δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και
άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και
πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ. Β', σ. 1064,
1066, 1069, 1070, 1071, 1072, 1075, 1076, 1081, 1082,
1083, 1085, 1089, 1090, 1091, 1092, 1096,, 1110, 1111,
1114, 1115, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1126, 1129,
1130, 1131, 1132, 1135, 1136, 1137, 1138, 1140, 1145,
1147, 1150, 1151.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το αν
πρέπει να εισαχθούν προς συζήτηση ή όχι και να συζητηθούν ή όχι ως κατεπείγουσες, δυο τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9,
που αφορούν θέµατα του Υπουργείου Ναυτιλίας και που
κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ. 1069,
1070, 1071, 1072.
Αναφορά στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή
δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και
άλλες διατάξεις", η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan". τόµ. Β’, σ. 1180, 1181.
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των τιµών των εισιτηρίων των µέσων µαζικής µεταφοράς (ΜΜΜ). τόµ. Ζ', σ.
5480.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη στάση της Κυβέρνησης ως προς
τους εργαζοµένους στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. τόµ.
Θ', σ. 7061.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε το φαινόµενο της λαθρεπιβίβασης στα
µέσα µαζικής µεταφοράς. τόµ. ΙΖ', σ. 12852.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την επιβάρυνση των πασχόντων από µεσογειακή
αναιµία, µετά την αλλαγή του καθεστώτος συµµετοχής στα
φάρµακα. τόµ. Θ', σ. 6898.
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Κατάργηση των Μνηµονίων, του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και των εφαρµοστικών τους νόµων-καταγγελία των Δανειακών Συµβάσεων
που έχουν ως προαπαιτούµενο την εφαρµογή των Μνηµονίων". (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα
Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 240.
Αναφορά στην πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το µνηµόνιο. τόµ. Γ', σ. 2351, 2352, 2353.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174), της από 7
Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε
ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και
την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6)" (Α'
175) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4092, ΦΕΚ: 220 Α’ /08.11.2012). τόµ. Γ', σ.
2427, τόµ. Ε', σ. 3225-3263, 3344-3394, 3265 – 3323,
3728-3777, 3822-3842.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρας καταθέτει στον Πρόεδρο της Βουλής κ. ΕυάγγελοΒασίλειο Μεϊµαράκη το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 και τον τόµο που αναφέρεται στις εκθέσεις των γενικών διευθυντών φορολογίας
και φορολογικών ελέγχων, τελωνείων και ειδικό φόρων
κατανάλωσης, διοίκησης και δηµοσιονοµικών ελέγχων του
Υπουργείου Οικονοµικών καθώς και τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν.2262/1995 όπως αυτό ισχύει.
τόµ. Ε', σ. 3822.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013-2016". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4093, ΦΕΚ: 222 Α'/12.11.2012). τόµ. Ε', σ. 3948, τόµ.
ΣΤ', σ. 4029-4169.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που
τέθηκαν από το Eurogroup της 12ης Νοεµβρίου για την εκταµίευση της δόσης των 31,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. τόµ.
ΣΤ', σ. 4858.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
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(Αρ. νόµου: 4127, ΦΕΚ: 50 Α’ /28.02.2013). τόµ. Ι', σ.
7787, τόµ. ΙΑ', σ. 8036-8081.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013".
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4152, ΦΕΚ: 107 Α’
/09.05.2013). τόµ. ΙΕ', σ. 11334-11451.
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας έτους 2012" και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4088, ΦΕΚ: 204Α' /
25.10.2102). τόµ. Γ', σ. 1783, τόµ. Δ', σ. 2595-2609,
2611-2846.
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την τοποθέτηση και µετάθεση των υπαλλήλων
του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στον τόπο
καταγωγής τους. τόµ. Γ', σ. 2333.
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις δωρεάν µετακινήσεις των µαθητών.
τόµ. Γ', σ. 2427.
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ-ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά
µε τη εξόρυξη χρυσού στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, Κιλκίς
και Θράκης. (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και
38 Βουλευτές του Κόµµατος του). τόµ. Ζ', σ. 5187-5223.
Αναφορά στα µεταλλεία χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής. τόµ. ΙΓ', σ. 9974, 9975.
Αναφορά στην εκτέλεση ενταλµάτων σύλληψης στις
Σκουριές της Χαλκιδικής που πραγµατοποιήθηκε τα ξηµερώµατα της Τετάρτης 10/4/20013. τόµ. ΙΔ', σ. 10285,
10286, 10287, 10288, 10656, 10659.
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τις µεταµοσχεύσεις οργάνων από θανόντα δότη και την
υποχρεωτική αφαίρεσή τους από το 2013 µε βάση το ν.
3984/2011. τόµ. ΙΓ', σ. 9853.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. τόµ.
Α', σ. 427.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αναθεώρηση της Συνθήκης "Δουβλίνο ΙΙ". τόµ. Ζ', σ. 5241.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της από 31-122012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής

Γραµµατείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4147, ΦΕΚ: 98 Α’ /26.04.2013). τόµ. Ι', σ.
7820, τόµ. ΙΔ', σ. 10240-10273, 10275-10290, 1065410668, 10787.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε το σχεδιασµό της Κυβέρνησης για τον
ΟΣΕ και τις σιδηροδροµικές µεταφορές. τόµ. Α', σ. 491.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4199, ΦΕΚ:
216 Α'/11.10.2013). τόµ. ΚΓ', σ. 1187, τόµ. ΚΔ', σ. 20242063, 2071-2127, 2169-2171.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ (Εναέριες, Θαλάσσιες, Οδικές)
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της
Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4126, ΦΕΚ: 49 Α'/28.2.2013).
τόµ. Θ', σ. 6904, τόµ. Ι', σ. 7852-7875, 7939-7949.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και άλλες
διατάξεις".(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4138, ΦΕΚ: 72 Α' / 19.03.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8353, 86748687, 8705-8707, 8712-8758, τόµ. ΙΒ', σ. 8842-8843.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της
Ουκρανίας". (Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4143, ΦΕΚ: 85 Α’ / 15.04.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8478, τόµ.
ΙΓ', σ. 9908-9909.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς
των ναυτιλιακών µεταφορών και των ναυτιλιακών τεχνολογιών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4149,
ΦΕΚ: 101 Α'/29.04.2013). τόµ. ΙΓ', σ. 9757, τόµ. ΙΕ', σ.
10848-10850.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Ινδονησίας". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4157, ΦΕΚ: 125 Α'/04.06.2013). τόµ. ΙΕ', σ. 11149,
τόµ. ΙΖ', σ. 12236.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007 και άλλες διατάξεις".
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(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4158, ΦΕΚ:
126 Α'/04.06.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11524, τόµ. ΙΖ', σ.
12306-12315.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4199, ΦΕΚ:
216 Α'/11.10.2013). τόµ. ΚΓ', σ. 1187, τόµ. ΚΔ', σ. 20242063, 2071-2127, 2169-2171. Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ζάµπια και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας". (Κατάθεση-(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4181, ΦΕΚ: 183 A'/ 05.09.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12780, τόµ.
ΚΒ', σ. 767-770.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του
Πρωτοκόλλου του 2002 στη Διεθνή Σύµβαση των Αθηνών
σχετικά µε τη θαλάσσια µεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους, του 1974". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4195, ΦΕΚ: 211 A'/10.10.2013). τόµ. ΚΒ', σ.
515, τόµ. ΚΔ', σ. 1909-1910.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α'), µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4089, ΦΕΚ: 206 Α' /
26.10.2012). τόµ. Γ', σ. 2521, τόµ. Δ', σ. 2956-2967,29692971,3196-3221.
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4186, ΦΕΚ: 193 Α'/17.09.2013). τόµ. ΚΓ', σ. 972, 11731224, 1238-1301.
ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
Αναφορά στις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων του ΜΕΤΡΟ και στην επίταξη τους. τόµ. Θ', σ. 6931,
6933, 6935, 6937, 6940, 6948, 6950, 6951.
ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε το Μετρό Θεσσαλονίκης. τόµ. Α', σ.
829.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις εργαζοµένων στα έργα του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης. τόµ. ΣΤ', σ. 4749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων
στις εργασίες κατασκευής του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης. τόµ.
Ζ', σ. 4903.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, σχετικά: α) µε τη διάσωση των αρχαιοτήτων
στο σταθµό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης και β) σχετικά µε τις αρχαιότητες που αποκαλύφθησαν στο σταθµό
Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ', σ. 8221.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και

Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα
αρχαιολογικά ευρήµατα που αποκαλύφθηκαν µε την ανασκαφή στο σταθµό του Μετρό Εγνατίας και Βενιζέλου στη
Θεσσαλονίκη. τόµ. ΙΕ', σ. 11104.
ΜΗΝΥΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΕΓΚΛΗΣΕΙΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν σε πρώην µέλη της
Κυβέρνησης. τόµ. Α', σ. 245, 513.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του πρώην Πρωθυπουργού
Γεωργίου Παπανδρέου του Ανδρέα. τόµ. Γ', σ. 1802.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες κατά πρώην Πρωθυπουργών και
του Πρωθυπουργού, κατά µελών της Κυβέρνησης και κατά
διατελεσάντων Υπουργών. τόµ. Γ', σ. 2524.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει: α)Δικογραφία που αφορά τους κ.κ. α) Ευάγγελο Βενιζέλο, β) Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, πρώην Υπουργό Οικονοµικών και β) Δικογραφία που αφορά τον
πρώην Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δηµήτριο Αβραµόπουλο. τόµ. Ε', σ. 3913.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής. τόµ. ΣΤ', σ. 4723.
Ανακοινώνεται ότι ο Εισαγγελέας του Άρειου Πάγου διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, αναφορά του Εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος µε συνηµµένη ποινική προκαταρκτική δικογραφία που σχηµατίστηκε µε αφορµή δηλώσεις στον τύπο του πρώην εκπροσώπου της Ελλάδας στο
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο κ. Παναγιώτη Ρουµελιώτη.
τόµ. Ζ', σ. 4924.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τον νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του τέως Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. τόµ. Ζ', σ. 5729.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του Υπουργού Οικονοµικών
κ. Ιωάννη Στουρνάρα. τόµ. Η', σ. 5796.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό κ. Σ. Κεδίκογλου. τόµ. Θ', σ. 6716.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
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όπως ισχύει: α) Δικογραφία που αφορά τον τέως Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γ.
Παπακωνσταντίνου και β) Δικογραφία που αφορά την τέως
Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
κα Α. Διαµαντοπούλου. τόµ. Θ', σ. 6733.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών"
όπως ισχύει: α) Δικογραφία που αφορά στον τέως Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο,
β) Δικογραφία που αφορά στους διατελέσαντες Πρωθυπουργούς κ.κ. Γεώργιο Παπανδρέου και Λουκά Παπαδήµο, γ) Δικογραφία που αφορά στους διατελέσαντες Πρωθυπουργούς καθώς και Υπουργούς Εξωτερικών, Οικονοµικών και Εθνικής Οικονοµίας, δ) Δικογραφία που αφορά
στα µέλη της Κυβέρνησης Αντωνίου Σαµαρά, ε) Δικογραφία που αφορά στους τέως Υπουργό και Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.κ. Ανδρέα Λοβέρδο και
Μιχαήλ Τιµοσίδη αντίστοιχα, καθώς και στον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο. τόµ. Θ', σ. 7053.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ.
Ιωάννη Πανάρετο. τόµ. ΙΑ', σ. 8145.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά τον τέως Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήµο, καθώς και α) τον διατελέσαντα Υπουργό Εσωτερικών κ. Α. Γιαννίτση και β) τον διατελέσαντα
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Μ. Παπαϊωάννου. τόµ. ΙΑ', σ. 8563.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: α) τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ευάγγελο Βενιζέλο (δύο δικογραφίες), β) τον πρώην Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου και γ) τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Π.
Μπεγλίτη. τόµ. ΙΒ', σ. 8814.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
κ. Ι. Μανιάτη. τόµ. ΙΕ', σ. 11061.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1) Στον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και
στον πρώην Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Ανδρέα Λοβέρδο. 2) Στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου. 3) Στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη. τόµ. ΙΕ', σ. 11164.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυ-

πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ιωάννη Δριβελέγκα. τόµ. ΙΕ', σ. 11211.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Δ. Κουσελά. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11543.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν, πρώτον, στον
πρώην Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφη, στον πρώην Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Ν. Λέγκα και στον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Α. Κοντό και δεύτερον, στο διατελέσαντα Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.
Δ. Αβραµόπουλο. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12035.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: α) στον Υπουργό
Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Κ. Μουσουρούλη και β) στον διατελέσαντα Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. τόµ. ΙΖ', σ. 12181.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφία η οποία αφορά στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Π. Παναγιωτόπουλο. τόµ. ΙΖ', σ. 12372.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: στον διατελέσαντα
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, στον διατελέσαντα Υπουργό
Πολιτισµού κ. Π. Γερουλάνο και στους διατελέσαντες Υπουργούς Οικονοµικών από 18.4.2011 έως 1.8.2012 κ.κ.
Ε. Βενιζέλο, Φ. Σαχινίδη, Γ. Ζανιά και Ι. Στουρνάρα. τόµ.
ΙΗ', σ. 12892.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1. Στους διατελέσαντες Υπουργό και Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, κ.κ. Άννα Διαµαντοπούλου και
Ιωάννη Πανάρετο, 2. Στον διατελέσαντα Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο, 3. Στον
Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα και στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Συµεών Κεδίκολγου
και 4. Στη διατελέσασα Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Άννα Διαµαντοπούλου. τόµ. ΙΘ',
σ. 14120.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν σε διατελέσαντες
Υπουργούς Οικονοµικών (δύο δικογραφίες) και στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. ΚΔ', σ. 1720.
Αναφορά στην ανακοίνωση των δικογραφιών που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν σε διατελέσαντες Υπουργούς Οικονοµικών και στον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων. τόµ. ΚΔ', σ. 1720, 1721, 1722, 1723.
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Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά µέλος της Κυβέρνησης. τόµ. ΚΔ', σ. 2275.
ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4182,
ΦΕΚ: 185 A'/ 10.09.2013). τόµ. ΙΘ', σ. 13722, τόµ. ΚΓ', σ.
813-854, 855-903, 905-907.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη συντήρησης των µηχανηµάτων ακτινοθεραπείας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας.
τόµ. ΙΑ', σ. 8210.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στους µηχανικούς.
τόµ. ΙΓ', σ. 10116.
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση της δράσης ενίσχυσης
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. τόµ. ΙΖ', σ. 12210.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
τις εργασιακές σχέσεις, τους µισθούς και τις συντάξεις. (Επερωτώντες: Τριάντα (30) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου).
τόµ. Γ', σ. 2191-2213.
ΜΝΗΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη "θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης µε
το καθεστώς των Ιµίων και την ηθική υποχρέωση για ανέγερση µνηµείου προς τιµήν των τριών Ελλήνων αξιωµατικών που έπεσαν στην εκτέλεση του καθήκοντος τον Ιανουάριο του 1996". τόµ. Θ', σ. 6733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τη διαχείριση και ανάδειξη της µνηµειακής κληρονοµιάς
της Σπάρτης. τόµ. Θ', σ. 7064.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την
ενεργοποίηση του Φορέα Διαχείρισης της Παλαιάς Πόλης
της Κέρκυρας. τόµ. ΙΑ', σ. 8121.
Αναφορά του Βουλευτή Αχαΐας κ. Αρβανίτη Αβράµη, σχετικά µε την απαγόρευση της κατάθεσης στεφάνου από αυτόν σε Μνηµείο του Δήµου Καλαβρύτων. τόµ. ΙΓ', σ. 9526.
ΜΝΗΜΟΝΙΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Κατάργηση των Μνηµονίων, του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και των εφαρµοστικών τους νόµων-καταγγελία των Δανειακών Συµβάσεων
που έχουν ως προαπαιτούµενο την εφαρµογή των Μνηµο-

νίων". (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα
Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 240.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις επιπτώσεις του µνηµονίου στην ελληνική οικονοµία και την ανάγκη αποζηµίωσης της χώρας.
τόµ. Α', σ. 423.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις επαφές του Πρωθυπουργού µε ξένους ηγέτες και τη συνέχιση της εφαρµογής της πολιτικής του Μνηµονίου. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Α', σ. 643.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Αναφορά στη µνήµη των πρώην Βουλευτών Γρηγορίου
Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά. τόµ. ΙΗ', σ. 1329213298.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των πρώην Βουλευτών Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά. τόµ.
ΙΗ', σ. 13298.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Μ.Ε.Θ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Περιφερειακού Πανεπιστηµιακού
Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. ΣΤ', σ. 4757.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αναστολή προσλήψεων προσωπικού στις
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). τόµ. ΙΑ', σ. 8274.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τα προβλήµατα στη λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού
Νεφρού του Νοσοκοµείου Βόλου. τόµ. ΙΖ', σ. 12686.
ΜΟΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την Ιερά Μονή Μεταµορφώσεως του Σωτήρος στη Ναύπακτο. τόµ. Ζ', σ. 5062.
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την ανάγκη ελέγχου και περιορισµού
στην κυκλοφορία τετράτροχων µοτοποδηλάτων στην περιοχή των Μαλίων Κρήτης. τόµ. Α', σ. 627.
ΜΟΥΣΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αναστολή της λειτουργίας του Μουσείου Θυρρείου.
τόµ. Ε', σ. 3914.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την ένωση του χώρου του Λυκείου του Αριστοτέλη µε το
χώρο του Βυζαντινού Μουσείου σε πολιτιστικό πάρκο. τόµ.
ΣΤ', σ. 4700.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την έκθεση των ευρηµάτων ενάλιας αρχαιολογίας Ζα-
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κύνθου και την οικονοµική επιχορήγηση του Μαυσωλείου
Σολωµού και Κάλβου και του Μουσείου Επιφανών Ζακυνθίων. τόµ. ΙΑ', σ. 8653.
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΛΩΤΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων
δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4081, ΦΕΚ: 184 Α’/27.9.2012). τόµ. Α', σ. 531, τόµ.
Β', σ. 1110-1157, 1180-1199.
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τη δωρεάν παραχώρηση σταδίων των Αθηνών σε µουσουλµάνους για τη γιορτή του Ραµαζανίου. τόµ. Α', σ. 282.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τη εισαγωγή φοιτητών και φοιτητριών της µουσουλµανικής µειονότητας στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
τόµ. Δ', σ. 2892.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ανακίνηση του ενδεχοµένου κατασκευής µουσουλµανικού τεµένους στην Αθήνα. τόµ. Ι', σ.
7551.
Ν
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΝΑΡΚΟΜΑΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη ραγδαία αύξηση µόλυνσης από τον ιό HIV µεταξύ των χρηστών ενέσιµων ναρκωτικών. τόµ. Ζ', σ. 5179.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση) (Αρ.
νόµου: 4139, ΦΕΚ: 74 Α'/ 20.03.2013). τόµ. Θ', σ. 6949,
τόµ. ΙΑ', σ. 8501-8519, 8531, 8544-8564, 8566-8640,
τόµ. ΙΒ', σ. 8819.
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
κατάσταση που επικρατεί στη ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία και ιδιαίτερα στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. τόµ. Γ', σ.
2514.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. τόµ. Ι', σ. 7785.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων
των εργαζοµένων των Ναυπηγείων Ελευσίνας. τόµ. Ι', σ.
7785.
Συζήτηση επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και
ειδικό 101, µε τίτλο: "Κύρωση της 11ης τροποποίησης της
υπ' αριθµ. 001Β/00 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της εταιρίας µε την επωνυµία Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ (ΝΒΕΕ ΑΕ)" και που
κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση

των οφειλών του προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ
του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας
και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ', σ.
12696-12712.
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά. τόµ. Α',
σ. 529.
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
κατάσταση που επικρατεί στη ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία και ιδιαίτερα στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. τόµ. Γ', σ.
2514.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
κατάσταση που επικρατεί στη ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία. τόµ. ΙΕ', σ. 10979.
ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4150,
ΦΕΚ: 102 Α’ /29.04.2013). τόµ. ΙΒ', σ. 9138, τόµ. ΙΔ', σ.
10799-10846, τόµ. ΙΕ', σ. 10860-10936, 10982-10996,
11005-11019, 11107.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του
Πρωτοκόλλου του 2005 της Διεθνούς Σύµβασης του 1988
για την καταστολή των παράνοµων πράξεων κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και του Πρωτοκόλλου του 2005
στο Πρωτόκολλο του 1988 για την καταστολή των παράνοµων πράξεων κατά της ασφάλειας των σταθερών εγκαταστάσεων στην υφαλοκρηπίδα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4169, ΦΕΚ: 162 Α'/12.07.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 12078, τόµ. ΙΘ', σ. 13611-13613.
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ
Αναφορά στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών και στην επίταξή τους. τόµ. Θ', σ. 7195, 7205, 7207,
7211, 7219, 7212, 7213, 7214, 7217, 7218, 7220, 7221,
7226, 7227, 7228, 7229, 7230, τόµ. Ι', σ. 7236, 7237,
7238, 7249, 7261, 7267, 7527.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τις διώξεις στελεχών του ναυτεργατικού κινήµατος. τόµ. ΙΖ', σ. 12628.
ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αναβάθµισης του
Ναυστάθµου Σαλαµίνας. τόµ. Β', σ. 1030.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε την προµήθεια συσσωρευτών για τα νέα υποβρύχια τύπου "type 214" του Πολεµικού µας Ναυτικού. τόµ. ΙΔ',
σ. 10782.
ΝΑΥΤΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση της
Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργά-
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νωσης Εργασίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4078, ΦΕΚ: 179 Α’ /20.9.2012). τόµ. Α', σ. 496, τόµ.
Β', σ. 900-902.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4150,
ΦΕΚ: 102 Α’ /29.04.2013). τόµ. ΙΒ', σ. 9138, τόµ. ΙΔ', σ.
10799-10846, τόµ. ΙΕ', σ. 10860-10936, 10982-10996,
11005-11019, 11107.
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τη ναυτιλιακή εταιρεία "ΠΛΟΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ". τόµ. Ε', σ. 3951, 3952.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4150,
ΦΕΚ: 102 Α’ /29.04.2013). τόµ. ΙΒ', σ. 9138, τόµ. ΙΔ', σ.
10799-10846, τόµ. ΙΕ', σ. 10860-10936, 10982-10996,
11005-11019, 11107.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς των ναυτιλιακών µεταφορών και των ναυτιλιακών τεχνολογιών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4149, ΦΕΚ: 101 Α'/29.04.2013). τόµ. ΙΓ', σ. 9757, τόµ.
ΙΕ', σ. 10848-10850.
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4150,
ΦΕΚ: 102 Α’ /29.04.2013). τόµ. ΙΒ', σ. 9138, τόµ. ΙΔ', σ.
10799-10846, τόµ. ΙΕ', σ. 10860-10936, 10982-10996,
11005-11019, 11107.
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΝΕΡΙΤ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Επικρατείας: "Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4173, ΦΕΚ: 169 A'/26.07.2013). τόµ. ΙΘ',
σ. 13832, τόµ. ΚΑ', σ. 15115-15126, 15187-15270.
ΝΕΟΓΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ενσωµάτωση στο πρόγραµµα εµβολιασµών
µιας προληπτικής αγωγής για πρόωρα νεογνά. τόµ. ΙΘ', σ.
13604.
ΝΕΟΛΑΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
σχεδιασµό του προγράµµατος του ΟΑΕΔ για την προώθηση
της νεανικής επιχειρηµατικότητας. τόµ. Α', σ. 745.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Καναδά, σχετικά µε την κινητικότητα των νέων". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Γ', σ. 2319, τόµ. Ε', σ. 3780-3785.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας των
νέων. τόµ. ΙΑ', σ. 8203.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων στη χώρα µας. τόµ.
ΚΒ', σ. 403.
ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εκχώρηση δηµοσίων αγαθών. τόµ. Ε', σ. 3873.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ακαταλληλότητα του πόσιµου νερού στα
Γιάλτρα Αιδηψού. τόµ. Θ', σ. 7059.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την εξοικονόµηση και τη διαχείριση του νερού στις Κυκλάδες. τόµ. ΙΘ', σ. 13728.
ΝΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη χορήγηση αδειών για υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης
νερού. τόµ. ΙΗ', σ. 13378.
ΝΕΦΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του νέφους της αιθαλοµίχλης και την προστασία της δηµόσιας υγείας. τόµ. Θ', σ.
7066.
ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των νεφροπαθών. τόµ. Γ', σ. 2337.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τον κίνδυνο για την υγεία των νεφροπαθών εξαιτίας της
οικονοµικής δυσπραγίας του ΕΟΠΥΥ. τόµ. Ε', σ. 3965.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την προπληρωµή των αιµοκαθάρσεων από τους νεφροπαθείς προκειµένου να νοσηλευτούν. τόµ. Ζ', σ. 4953.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την καθυστέρηση χορήγησης των οδοιπορικών στους νεφροπαθείς. τόµ. ΙΒ', σ. 9155.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την καταβολή των οδοιπορικών στους νεφροπαθείς του
δηµοσίου. τόµ. ΙΓ', σ. 9854.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την απόδοση των δαπανών µετακίνησης των αιµοκαθαροµένων ασφαλισµένων από τον ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΔ', σ.
10177.
ΝΗΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόρειων Σποράδων. τόµ. Α', σ. 267.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας της νήσου Πάρου. τόµ. Α', σ. 703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την παραχώρηση οικοπέδου ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας για την ανέγερση του Αστυνοµικού Μεγάρου Κέρκυρας. τόµ. Α', σ. 820.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. τόµ. Α', σ. 823.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων που προκάλεσε η πυρκαγιά στη Χίο. τόµ.
Β', σ. 1036.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την παραχώρηση του λιµανιού Ρεθύµνου σε τουρκική εταιρεία. τόµ. Β', σ. 1170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τις Στρατηγικές Επενδύσεις "fast track"
για βιοµηχανικές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) στην
Κρήτη. τόµ. Γ', σ. 1834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρων Υποδοχής Λαθροµεταναστών στο Νοµό
Δωδεκανήσου. τόµ. Γ', σ. 1846.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη δηµιουργία προσφυγικών καταυλισµών σε νησιά του Αιγαίου.
τόµ. Γ', σ. 2331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την κατανοµή των θέσεων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς σε βάρος των Δήµων
της Κρήτης. τόµ. Γ', σ. 2429.
Αναφορά στην πληροφορία ότι στελέχη της τρόικας έθεσαν θέµα εγκατάλειψης νησιών της ελληνικής επικράτειας
µε πληθυσµό κάτω των εκατόν πενήντα κατοίκων. τόµ. Γ',
σ. 2532, 2533, 2541, 2543, 2544, 2545, 2547, 2549.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λειτουργία Εργαστηρίου Ελαιολάδου στο νησί της Λέσβου. τόµ. Δ', σ.
2571.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν από τις
πυρκαγιές στη Ζάκυνθο. τόµ. Δ', σ. 2930.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τις αυξανόµενες µεταναστευτικές πιέσεις στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. τόµ. Ε', σ.
3337.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας Βορειοανατολικών και Δυτικών Κυκλάδων. τόµ. Ε', σ. 3408.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα κριτήρια χορήγησης πετρελαίου
θέρµανσης στη Λέσβο και τις ορεινές περιοχές. τόµ. Ε', σ.
3409.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τη λήψη µέτρων για την κάλυψη των κενών σε καθηγητές
στα σχολεία της Κάσου και του Καστελλόριζου. τόµ. Ε', σ.
3875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Κέρκυρας. τόµ. Ε', σ. 3905.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την πρωτοβάθµια υγειονοµική περίθαλψη στη Χίο. τόµ.
Ε', σ. 3967.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση και τη συγχώνευση εφοριών στα νησιά της Δωδεκανήσου. τόµ. ΣΤ', σ. 4650.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε το έργο ύδρευσης της Κέρκυρας και
των Παξών. τόµ. Ζ', σ. 5046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το Κτηµατολόγιο της Σύµης. τόµ. Ζ', σ. 5410.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε την ενδεχόµενη κατάργηση των Ανώτερων
Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης. τόµ. Ζ', σ. 5470.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
λήψη µέτρων βελτίωσης των διαδικασιών πιστοποίησης των
ΑµεΑ στις νησιωτικές περιοχές. τόµ. Ζ', σ. 5485.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τις ενέργειες για το χαρακτηρισµό της
Χίου ως πυρόπληκτης περιοχής και τη χρηµατοδότησή της
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλληλεγγύης. τόµ. Θ', σ. 6725.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή του βορείου οδικού άξονα Κρήτης. τόµ. Θ', σ. 6888.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε το νέο διεθνές αεροδρόµιο στο Καστέλλι. τόµ. Θ', σ. 6889.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη συγχώνευση των Νοσοκοµείων της Ικαρίας
και της Σάµου. τόµ. Θ', σ. 6894.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις
ελλείψεις σε διδακτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό των σχολείων στις Κυκλάδες. τόµ. Θ', σ.
7004.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας στο ΕΚΑΒ
Κρήτης. τόµ. Θ', σ. 7006.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων σε ξενοδοχεία της Κέρκυρας. τόµ. Ι', σ. 7933.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την φορολογική επιβάρυνση
στα νησιά του Αιγαίου. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.κ. Π. Κουρουµπλής, Δ. Γάκης, Θ. Δρίτσας,
Ι. Ζερδελής, Α. Καλογερή, Α. Μητρόπουλος, Γ. Σταθάκης,
Ν. Συρµαλένιος, Ε. Τσακαλώτος και Δ. Τσουκαλάς). τόµ. Ι',
σ. 8018-8034.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την τουριστική αξιοποίηση της Νήσου Οξειάς του συµπλέγµατος Εχινάδων. τόµ. ΙΓ', σ. 9688.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη µαταίωση της συγχώνευσης των Νοσοκοµείων Σύρου και Νάξου. τόµ. ΙΔ', σ. 10690.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τις περικοπές θέσεων εκπαιδευτικών στα µικρά νησιά
του Αιγαίου. τόµ. ΙΕ', σ. 10963.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την υποβάθµιση της οργανικότητας σε δηµόσια σχολεία
των νησιών της Δωδεκανήσου. τόµ. ΙΕ', σ. 11069.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την δακοκτονία
στο Νοµό Χανίων και συνολικά στην Κρήτη. τόµ. ΙΕ', σ.
11082.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την τουριστική ανάπτυξη των νησιών
του Αργοσαρωνικού και της ευρύτερης περιοχής Αργολίδας
και Ερµιονίδος. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την ανάγκη ακτοπλοϊκής σύνδεσης των Βορείων Σποράδων µε τα λιµάνια Θεσσαλονίκης και Βόλου. τόµ. ΙΖ', σ. 12626.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ στις Κυκλάδες. τόµ. ΙΖ', σ. 12856.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την εξοικονόµηση και τη διαχείριση του νερού στις Κυκλάδες. τόµ. ΙΘ', σ. 13728.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την υδροδότηση άνυδρων νησιών κατά τη θερινή περίοδο. τόµ. ΙΘ', σ. 14121.
ΝΗΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι,
γραµµατείς των εφορευτικών επιτροπών και διερµηνείς της
τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 1892/1990 (Α'
101)" και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4086, ΦΕΚ: 195Α' / 12.10.2012). τόµ. Α', σ.
496, τόµ. Γ', σ. 2308-2327.
ΝΗΣΙΔΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι,
γραµµατείς των εφορευτικών επιτροπών και διερµηνείς της
τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 1892/1990 (Α'
101)" και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4086, ΦΕΚ: 195Α' / 12.10.2012). τόµ. Α', σ.
496, τόµ. Γ', σ. 2308-2327.
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Αναφορά στις νοσηλευτικές µονάδες της νησιωτικής Ελλάδας. τόµ. ΙΗ', σ. 13309, 13310, 13311, 13312.
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4150,
ΦΕΚ: 102 Α’ /29.04.2013). τόµ. ΙΒ', σ. 9138, τόµ. ΙΔ', σ.
10799-10846, τόµ. ΙΕ', σ. 10860-10936, 10982-10996,
11005-11019, 11107.

ΝΙΓΗΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία». (Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4134, ΦΕΚ: 62
Α’ /07.03.2013). τόµ. ΣΤ', σ. 4676, τόµ. ΙΑ', σ. 8383-8387.
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και συγχώνευση
νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα - Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4109, ΦΕΚ: 16
Α'/23.01.2013). τόµ. Ζ', σ. 5253, τόµ. Η', σ. 5846-5900,
5901-6023.
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και συγχώνευση
νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα - Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4109, ΦΕΚ: 16
Α'/23.01.2013). τόµ. Ζ', σ. 5253, τόµ. Η', σ. 5846-5900,
5901-6023.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των
Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος
(ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ,
µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των
Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4111, ΦΕΚ: 18 Α’
/25.01.2013). τόµ. Η', σ. 6252, 6327-6431.
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4170, ΦΕΚ: 163
Α’/12.07.2013). τόµ. ΙΗ', σ. 12892, τόµ. ΙΘ', σ. 1351413543, 13545 – 13596, 13742.
ΝΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη βελτίωσης της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Α', σ. 819.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
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την αντιµετώπιση των προβληµάτων από τη ρίψη αποβλήτων στην αποστραγγιστική "Τάφρο 66" και της βλάβης που
προκαλεί στους κατοίκους των Νοµών Πέλλας, Ηµαθίας
και Πιερίας. τόµ. Β', σ. 963.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την πορεία των οδικών έργων της Λακωνίας. τόµ. Β', σ. 1736.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρων Υποδοχής Λαθροµεταναστών στο Νοµό
Δωδεκανήσου. τόµ. Γ', σ. 1846.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση των ΔΟΥ της ενδοχώρας του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Γ', σ. 2176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων
στο οδικό δίκτυο του Νοµού Πέλλης. τόµ. Δ', σ. 2929.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν από τις
πυρκαγιές στη Ζάκυνθο. τόµ. Δ', σ. 2930.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την αποκατάσταση των σεισµοπλήκτων
στους Νοµούς Αχαϊας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας. τόµ.
Ε', σ. 3910.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις συνθήκες
εργασίας στις ιχθυοκαλλιέργειες της Αιτωλοακαρνανίας.
τόµ. Ε', σ. 3970.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µη καταβολή
του 50% της ενιαίας ενίσχυσης 2012 σε Λάκωνες Αγρότες.
τόµ. ΣΤ', σ. 4712.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τακτική και αποτελεσµατική συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της πόλης της
Θεσσαλονίκης και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ', σ. 5058.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ανάγκη διορισµού µόνιµου υποθηκοφύλακα Καστοριάς. τόµ. Ζ', σ. 5059.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τις παρεµβάσεις των Γερµανών στρατιωτικών που υπηρετούν στο πεδίο βολής Κρήτης στα σχολεία του Νοµού Χανίων. τόµ. Ζ', σ. 5175.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καταστροφές
κηπευτικών στην περιοχή της Πρέβεζας από τον ισχυρό ανεµοστρόβιλο στις 29-11-2012. τόµ. Ζ', σ. 5244.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης λειτουργίας γραφείων εξυπηρέτησης φορολογουµένων στη Λακωνία. τόµ.
Θ', σ. 6899.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τη διαχείριση και ανάδειξη της µνηµειακής κληρονοµιάς
της Σπάρτης. τόµ. Θ', σ. 7064.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την αποκατάσταση των σεισµοπαθών
της 8ης Ιουνίου του 2008 του Νοµού Ηλείας. τόµ. Ι', σ.
7556.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις επιπτώσεις της εφαρµοσµένης πολιτικής υγείας στους πολίτες του Νοµού Σερρών. τόµ. Ι', σ. 7920.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αξιοποίηση του ζεόλιθου στο Νοµό Έβρου. τόµ. Ι', σ.
7926.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την επαναφορά της επιδότησης του κόστους µισθοδοσίας στο 12% για τις επιχειρήσεις που είναι
εγκατεστηµένες στους Νοµούς Καβάλας και Δράµας. τόµ.
ΙΑ', σ. 8216.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αλόγιστη χρήση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. ΙΑ', σ. 8457.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις καταστροφές του δικτύου ηλεκτροδότησης στην Περιφέρεια
Καρδίτσας. τόµ. ΙΑ', σ. 8772.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επίσκεψη του πρέσβη του Αζερµπαϊτζάν στη Θράκη. τόµ. ΙΒ', σ. 9090.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ένταξη µεγάλης έκτασης του Νοµού Τρικάλων σε καθεστώς υψηλής προστασίας µε το δίκτυο "Natura 2000". τόµ.
ΙΓ', σ. 9843.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την έξαρση της εγκληµατικότητας στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. ΙΓ', σ. 10109.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ένταξη έργων
του Νοµού Τρικάλων στο Πρόγραµµα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». τόµ. ΙΣΤ', σ. 12026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την τουριστική ανάπτυξη των νησιών
του Αργοσαρωνικού και της ευρύτερης περιοχής Αργολίδας
και Ερµιονίδος. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ανάγκη ενίσχυσης της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Κορινθίας.
τόµ. ΙΖ', σ. 12173.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αποζηµίωσης στους πληγέντες παραγωγούς φρούτων της Κεντρικής Μακεδονίας. τόµ. ΙΖ', σ. 12183.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποβάθµιση των υπηρεσιών υγείας στο Νοµό Σάµου. τόµ. ΙΖ', σ. 12199.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στις µονάδες υγείας
του Νοµού Μαγνησίας. τόµ. ΙΘ', σ. 13740.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
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την αξιοποίηση του ζεόλιθου στο Νοµό Έβρου. τόµ. ΙΘ', σ.
13790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τον ΕΟΠΥΥ Ρεθύµνου. τόµ. ΙΘ', σ. 13799.
Αναφορά στις καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. ΚΒ', σ. 422.
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ "ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ"
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν σε πρώην µέλη της
Κυβέρνησης. τόµ. Α', σ. 245, 513.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του πρώην Πρωθυπουργού
Γεωργίου Παπανδρέου του Ανδρέα. τόµ. Γ', σ. 1802.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες κατά πρώην Πρωθυπουργών και
του Πρωθυπουργού, κατά µελών της Κυβέρνησης και κατά
διατελεσάντων Υπουργών. τόµ. Γ', σ. 2524.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διεβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει: α)Δικογραφία που αφορά τους κ.κ. α) Ευάγγελο Βενιζέλο, β) Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, πρώην Υπουργό Οικονοµικών και β) Δικογραφία που αφορά τον
πρώην Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δηµήτριο Αβραµόπουλο. τόµ. Ε', σ. 3913.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής. τόµ. ΣΤ', σ. 4723.
Ανακοινώνεται ότι ο Εισαγγελέας του Άρειου Πάγου διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, αναφορά του Εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος µε συνηµµένη ποινική προκαταρκτική δικογραφία που σχηµατίστηκε µε αφορµή δηλώσεις στον τύπο του πρώην εκπροσώπου της Ελλάδας στο
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο κ. Παναγιώτη Ρουµελιώτη.
τόµ. Ζ', σ. 4924.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τον νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του τέως Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. τόµ. Ζ', σ. 5729.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του Υπουργού Οικονοµικών
κ. Ιωάννη Στουρνάρα. τόµ. Η', σ. 5796.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό κ. Σ. Κεδίκογλου. τόµ. Θ', σ. 6716.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµ-

φωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει: α) Δικογραφία που αφορά τον τέως Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γ.
Παπακωνσταντίνου και β) Δικογραφία που αφορά την τέως
Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
κα Α. Διαµαντοπούλου. τόµ. Θ', σ. 6733.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών"
όπως ισχύει: α) Δικογραφία που αφορά στον τέως Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο,
β) Δικογραφία που αφορά στους διατελέσαντες Πρωθυπουργούς κ.κ. Γεώργιο Παπανδρέου και Λουκά Παπαδήµο, γ) Δικογραφία που αφορά στους διατελέσαντες Πρωθυπουργούς καθώς και Υπουργούς Εξωτερικών, Οικονοµικών και Εθνικής Οικονοµίας, δ) Δικογραφία που αφορά
στα µέλη της Κυβέρνησης Αντωνίου Σαµαρά, ε) Δικογραφία που αφορά στους τέως Υπουργό και Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.κ. Ανδρέα Λοβέρδο και
Μιχαήλ Τιµοσίδη αντίστοιχα, καθώς και στον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο. τόµ. Θ', σ. 7053.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ.
Ιωάννη Πανάρετο. τόµ. ΙΑ', σ. 8145.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά τον τέως Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήµο, καθώς και α) τον διατελέσαντα Υπουργό Εσωτερικών κ. Α. Γιαννίτση και β) τον διατελέσαντα
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Μ. Παπαϊωάννου. τόµ. ΙΑ', σ. 8563.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: α) τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ευάγγελο Βενιζέλο (δύο δικογραφίες), β) τον πρώην Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου και γ) τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Π.
Μπεγλίτη. τόµ. ΙΒ', σ. 8814.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
κ. Ι. Μανιάτη. τόµ. ΙΕ', σ. 11061.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1) Στον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και
στον πρώην Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Ανδρέα Λοβέρδο. 2) Στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου. 3) Στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη. τόµ. ΙΕ', σ. 11164.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυ-
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πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ιωάννη Δριβελέγκα. τόµ. ΙΕ', σ. 11211.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Δ. Κουσελά. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11543.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν, πρώτον, στον
πρώην Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφη, στον πρώην Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Ν. Λέγκα και στον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Α. Κοντό και δεύτερον, στο διατελέσαντα Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.
Δ. Αβραµόπουλο. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12035.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: α) στον Υπουργό
Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Κ. Μουσουρούλη και β) στον διατελέσαντα Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. τόµ. ΙΖ', σ. 12181.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφία η οποία αφορά στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Π. Παναγιωτόπουλο. τόµ. ΙΖ', σ. 12372.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: στον διατελέσαντα
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, στον διατελέσαντα Υπουργό
Πολιτισµού κ. Π. Γερουλάνο και στους διατελέσαντες Υπουργούς Οικονοµικών από 18.4.2011 έως 1.8.2012 κ.κ.
Ε. Βενιζέλο, Φ. Σαχινίδη, Γ. Ζανιά και Ι. Στουρνάρα. τόµ.
ΙΗ', σ. 12892.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1. Στους διατελέσαντες Υπουργό και Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, κ.κ. Άννα Διαµαντοπούλου και
Ιωάννη Πανάρετο, 2. Στον διατελέσαντα Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο, 3. Στον
Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Σουρνάρα και στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Συµεών Κεδίκολγου και
4. Στη διατελέσασα Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων κ. Άννα Διαµαντοπούλου. τόµ. ΙΘ', σ.
14120.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τον νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1) Στον διατελέσαντα Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικό
Εκπρόσωπο κ. Συµεών Κεδίκογλου,2) Στον διατελέσαντα
Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, 3) Στους διατελέσαντες Υπουργούς
Οικονοµικών και Κοινωνικής Ασφάλισης των ετών 20102011 και στον διατελέσαντα Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, 4) Στον διατελέσαντα Υπουργό

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και 5) Στον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα και στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Συµεών Κεδίκογλου. τόµ. ΚΒ', σ. 734.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν σε διατελέσαντες
Υπουργούς Οικονοµικών (δύο δικογραφίες) και στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. ΚΔ', σ. 1720.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά µέλος της Κυβέρνησης. τόµ. ΚΔ', σ. 2275.
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι,
γραµµατείς των εφορευτικών επιτροπών και διερµηνείς της
τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 1892/1990 (Α'
101)" και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4086, ΦΕΚ: 195Α' / 12.10.2012). τόµ. Α', σ.
496, τόµ. Γ', σ. 2308-2327.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Γενικής
Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία
σε θέµατα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας αγροτικών
προϊόντων και τροφίµων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4119, ΦΕΚ: 32 Α’/13.02.2013). τόµ. Η', σ.
6093, τόµ. Θ', σ. 7014-7015.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ρουµανίας στο Γεωργικό Τοµέα". (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ', σ.
8040.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Σερβίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας". (Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4166, ΦΕΚ:
158Α'/ 09.07.2013). τόµ. ΙΔ', σ. 10812, τόµ. ΙΘ', σ. 13689
- 13691.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίµων
της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας στην ανάπτυξη της ποιότητας και ασφάλειας στην παραγωγή και διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων". (Κατάθεση-Συζήτηση Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4165, ΦΕΚ: 157Α' / 09.07.2013).
ΙΖ', σ. 12215, τόµ. ΙΘ', σ. 13700 - 13701.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τοµέα της
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γεωργίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4171, ΦΕΚ: 166 Α'/23.07.2013). τόµ. ΙΗ',
σ. 13453, τόµ. Κ', σ. 14141-14149.
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4177, ΦΕΚ: 173 A'/08.08.2013).
τόµ. Κ', σ. 14429, τόµ. ΚΒ', σ. 54-96, 233-278.
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Για την
οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α’,
σ. 461, τόµ. Γ', σ. 2347-2409.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των υπ' αριθµ.
137 και 138/30.9.2011 Αποφάσεων του Συµβουλίου Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης µε τις οποίες υιοθετήθηκε η Τροποποίηση των άρθρων 1 και 18 της Συµφωνίας Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4094, ΦΕΚ: 225/Α’
/15.11.2012). τόµ. Γ', σ. 2493, τόµ. Ε', σ. 3973-3975.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ουκρανίας για συνεργασία
στους τοµείς Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4120, ΦΕΚ: 37 Α’
/13.02.2013). τόµ. Ζ', σ. 5239, τόµ. Θ', σ. 7025.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της
Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4126, ΦΕΚ: 49 Α'/28.2.2013).
τόµ. Θ', σ. 6904, τόµ. Ι', σ. 7852-7875, 7939-7949.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας"
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4128, ΦΕΚ: 51 Α’/28.2.2013). τόµ. Θ', σ. 7006,
τόµ. Ι', σ. 7956-7993, τόµ. ΙΑ', σ. 8123.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Διαµόρφωση Φιλικού
Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4146, ΦΕΚ: 90 A'/18.04.2013).
τόµ. ΙΑ', σ. 8259, τόµ. ΙΓ', σ. 9954 - 10013, 10037-10104,
τόµ. ΙΔ', σ. 10207-10210, 10292-10294.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της

Ουκρανίας". (Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4143, ΦΕΚ: 85 Α’ / 15.04.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8478, τόµ.
ΙΓ', σ. 9908-9909.
Αίτηση αντίρρησης Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για την ψήφιση του άρθρου 78
και επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για
τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις" και συζήτηση αυτής. τόµ. ΙΔ', σ. 10405-10412, 10653.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4155, ΦΕΚ:
120 A'/29.05.2013). τόµ. ΙΔ', σ. 10718, τόµ. ΙΣΤ', σ.
11514-11554, 11556-11571, 11583-11586, 1179111809, 11998 – 12020, 12115.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
συνεργασίας για Δορυφορική Πλοήγηση µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και
του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφετέρου". (Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση) (Αρ. νόµου: 4154, ΦΕΚ: 117Α' /
23.05.2012). τόµ. ΙΔ', σ. 10812, ). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11852 11855.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Ινδονησίας". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4157, ΦΕΚ: 125 Α'/04.06.2013). τόµ. ΙΕ', σ. 11149,
τόµ. ΙΖ', σ. 12236.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007 και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4158, ΦΕΚ:
126 Α'/04.06.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11524, τόµ. ΙΖ', σ.
12306-12315.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο
ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση - Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4161, ΦΕΚ: 143 Α'/14.06.2013). τόµ. ΙΗ', σ.
12859 - 12923.
Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα
διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση - Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4084, ΦΕΚ: 190Α' / 08.10.2012). τόµ. Α', σ.
240, τόµ. Γ', σ. 1849-1852, 1854 - 1859, 2109 – 2167,
2267-2298.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων αξιωµατικών Ελληνικής Α-
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στυνοµίας έτους 2012 και άλλες διατάξεις"". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4088, ΦΕΚ: 204Α' /
25.10.2102). τόµ. Γ', σ. 1783, τόµ. Δ', σ. 2595-2609,
2611-2846.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων
συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα
αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ', σ. 2141-2144.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος
διατάξεων του ν. 4055/2012 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4077, ΦΕΚ: 168Α' /
31.08.2012). τόµ. Α', σ. 344, 563-602.
Αίτηση αµφισβήτησης που ετέθη από τους Βουλευτές του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, αναφορικά µε την τροπολογία
14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών, που εισάγεται προς συζήτηση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη) τόµ. Α', σ. 571.
Συζήτηση επί της αµφισβήτησης αναφορικά µε την τροπολογία 14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών, που εισάγεται προς συζήτηση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 571 - 572.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας για την ίδρυση Διεθνούς Ακαδηµίας κατά της διαφθοράς ως Διεθνούς
Οργανισµού". (Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ. 5568.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4129, ΦΕΚ: 52 Α’ /28.03.2013). τόµ. Η', σ. 6470,
τόµ. ΙΑ', σ. 8126-8157.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση - Ψήφιση) (Αρ.
νόµου: 4139, ΦΕΚ: 74 Α'/ 20.03.2013). τόµ. Θ', σ. 6949,
τόµ. ΙΑ', σ. 8501-8519, 8531, 8544-8564, 8566-8640,
τόµ. ΙΒ', σ. 8819.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ουκρανίας" (ΚατάθεσηΣυζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4140, ΦΕΚ: 78 Α’
/01.04.2013). τόµ. Ι', σ. 7960, τόµ. ΙΒ', σ. 8851 - 8856.
Συζήτηση επί της πρότασης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τους Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής

Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". τόµ. ΙΑ', σ. 8137-8143.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας περί εκδόσεως". (Κατάθεση- ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4168, ΦΕΚ: 161 Α'/12.07.2013).
τόµ. ΙΣΤ', σ. 12098, τόµ. ΙΘ', σ. 13661-13663.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση Συµφωνίας ανταλλαγών και
συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4187, ΦΕΚ: 201 Α'/26.09.2013). τόµ.
ΙΗ', σ. 13453, τόµ. ΚΓ', σ. 1355-1357.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4198, ΦΕΚ: 215 Α'/11.10.2013). τόµ. ΚΓ', σ. 815,
τόµ. ΚΔ', σ. 1865-1904, 2001.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων
µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών". (Κατάθεση). τόµ. ΚΓ', σ. 1173.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4194, ΦΕΚ: 208
Α'/27.09.2013). τόµ. ΚΓ', σ. 1173, τόµ. ΚΔ', σ. 1668-1724,
1745-1792, 1804.
Ανακοινώνεται ότι κατατέθηκε έγγραφο προς το Προεδρείο της Βουλής, υπογεγραµµένο από δεκαοκτώ Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου µε τίτλο: "Αντιρρήσεις", µε το οποίο
προβάλλονται αντιρρήσεις ως προς την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων", στο Τµήµα της
Βουλής, η οποία επιχειρείται κατά παράβαση των άρθρων
70 και 72 του Συντάγµατος και των άρθρων 39 και 91 του
Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΚΔ', σ. 1668.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρεµπίπτοντος
θέµατος σύµφωνα µε τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου για παραβίαση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής, που αφορά την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων" στο Τµήµα της Βουλής. τόµ. ΚΔ', σ. 1668-1677.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων,
καταδίκων και κρατούµενων σε άδεια". (Κατάθεση). τόµ.
ΚΔ', σ. 1680.
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρα-
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τίας και του Υπουργείου Οικονοµικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς
και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4098, ΦΕΚ: 249 Α'/20.12.2012). τόµ. ΣΤ', σ.
4676, τόµ. Ζ', σ. 5119-5145.
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και συγχώνευση
νοµικών προσώπων του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4109, ΦΕΚ: 16
Α'/23.01.2013). τόµ. Ζ', σ. 5253, τόµ. Η', σ. 5846-5900,
5901-6023.
Συζήτηση επί της αίτησης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου,
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ.
Η', σ. 5870-5876.
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας στον τοµέα της Δηµόσιας Διοίκησης και της Διοικητικής Μεταρρύθµισης µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Δηµόσιας Διοίκησης της Ουκρανίας". (Κατάθεση).
τόµ. ΙΗ', σ. 13453.
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις
Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή" και λοιπές διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4080, ΦΕΚ:
181 Α’ /20.9.2012). τόµ. Α', σ. 496, τόµ. Β', σ. 967-981,
992-1011.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Συµφωνία των Αντιπροσώπων των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που συνήλθαν στα πλαίσια του Συµβουλίου, σχετικά µε την
Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4184,
ΦΕΚ: 191 Α'/17.09.2013). τόµ. Ζ', σ. 5054, τόµ. ΚΓ', σ.
1112-1116.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας
σχετικά µε Διασυνοριακές Επιχειρήσεις για Εναέρια Αστυνόµευση". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4185, ΦΕΚ: 192 Α'/17.09.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ.
ΚΓ', σ. 1137-1139.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για την
Αµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών".
(Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4197, ΦΕΚ:
213 Α'/10.10.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΔ', σ.
1968-1969.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελλη-

νικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για Συνεργασία στο Στρατιωτικό
Τοµέα". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4201,
ΦΕΚ: 218 Α'/11.10.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΔ',
σ. 2256-2257.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ρουµανίας περί Συνεργασίας στο Στρατιωτικό Τοµέα".
(Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4200, ΦΕΚ:
217 Α'/11.10.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΔ', σ.
2275.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Κράτους του Κατάρ". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4189, ΦΕΚ: 203
Α'/26.09.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΓ', σ. 13701376, 1625.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε το
Υπουργικό Συµβούλιο της Ουκρανίας για την Αµοιβαία
Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών περί Άµυνας".
(Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4190, ΦΕΚ:
204 A'/26.09.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΓ', σ.
1370-1376, 1586.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Κύριου
Μνηµονίου Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας (στο εξής αναφερόµενο
ως: "ΥΠΕΘΑ") και του Υπουργείου Άµυνας του Κράτους
του Ισραήλ (στο εξής αναφερόµενο ως: "ΥΑΚΙ") για τις Αµυντικές, Στρατιωτικές, Στρατηγικές και Τεχνολογικές Σχέσεις και Συνεργασία µεταξύ του ΥΠΕΘΑ και του ΥΑΚΙ".
(Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4196, ΦΕΚ:
212 Α'/10.10.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΔ', σ.
1954-1957.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας, σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας που αφορά στη συνεργασία εντός
του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜAMSCC)". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4192, ΦΕΚ: 206 Α'/26.09.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ.
ΚΓ', σ. 1367-1376, 1536.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων µε εξουσιοδότηση της Κυβερνήσεως της
Σουηδίας σχετικά µε την καθιέρωση διµερών συσκέψεων".
(Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4188, ΦΕΚ:
202 Α'/26.09.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΓ', σ.
1370-1376, 1615.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της
Τσέχικης Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
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Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου
Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας
και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Στρατηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού, σχετικά µε τη
Λειτουργική Σχέση που αφορά το Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής
Άµυνας (JCBRN Defense COE Functional Relationship
MOU)". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4191,
ΦΕΚ: 205 A'/26.09.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12780, τόµ. ΚΓ', σ.
1366-1376.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της
Τσέχικης Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου
Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας
και της Βόρειας Ιρλανδίας, αναφορικά µε την Ίδρυση, Διοίκηση και Λειτουργία του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας
Χηµικής, Βιολογικής Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας
(JCBRN Defense COE Operation MOU)". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4193, ΦΕΚ: 207
A'/26.09.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12780, τόµ. ΚΓ', σ. 13661375, 1430.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη Συνεργασία στον Τοµέα
της Στρατιωτικής Γεωγραφίας". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4202, ΦΕΚ: 220 A'/14.10.2013). ΙΗ',
σ. 12956, τόµ. ΚΔ', σ. 2208-2210.
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συνθήκης
µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της Δηµοκρατίας της Κροατίας, σχετικά µε την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και της Τελικής Πράξης αυτής". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4090, ΦΕΚ: 218 Α’/08.11.2012). τόµ.
Γ', σ. 2233, τόµ. Ε', σ. 3441-3443.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Καναδά, σχετικά µε την κινητικότητα των νέων". (Κατάθεση- ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4091, ΦΕΚ: 219 Α’/08.11.2012).
τόµ. Γ', σ. 2319, τόµ. Ε', σ. 3780-3785.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Τροποποίησης του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Σύµβασης για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών,
όπως υιοθετήθηκε κατά τη συνάντηση των κρατών-µελών
στην ανωτέρω Σύµβαση στις 22-5-1995 και εγκρίθηκε από
τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών στις 22-121995 (A/RES/50/202/23-2-1996)". (Κατάθεση- ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4096, ΦΕΚ: 232 Α’/23.11.2012).
τόµ. Ε', σ. 3359, τόµ. ΣΤ', σ. 4679.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλη-

νικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση
της διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4131, ΦΕΚ: 58 Α' /07.03.2013). τόµ. ΣΤ', σ. 4676, τόµ.
ΙΑ', σ. 8228, 8231-8233, 8241.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών - µελών της, αφενός, και
της Κοινότητας των Άνδεων και των χωρών µελών της, των
Δηµοκρατιών της Βολιβίας, της Κολοµβίας, του Ισηµερινού, του Περού και της Βολιβαριανής Δηµοκρατίας της Βενεζουέλας, αφετέρου, µετά του Παραρτήµατος αυτής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4103, ΦΕΚ: 1 Α’
/04.01.2013). τόµ. ΣΤ', σ. 4715, τόµ. Ζ', σ. 5262-5263.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών
της, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής αφετέρου, για την τροποποίηση της Συµφωνίας Εµπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4104, ΦΕΚ: 2 Α’ /04.01.2013). τόµ. ΣΤ', σ.
4749, τόµ. Ζ', σ. 5344-5345.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Δηµοκρατίας του Ελ Σαβαδόρ για οικονοµική συνεργασία".
(Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4102, ΦΕΚ:
253 Α’ /20.12.2012). τόµ. ΣΤ', σ. 4749, τόµ. Ζ', σ. 5337.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας αναφορικά µε διπλωµατικά
και προξενικά προνόµια και ασυλίες προσώπων µε διπλή ιθαγένεια". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4107, ΦΕΚ: 7 Α’/09.01.2103). τόµ. ΣΤ', σ. 4890, τόµ. Ζ',
σ. 5575.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για την τροποποίηση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας, σχετικά µε την ίδρυση Προξενικών Αρχών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4108, ΦΕΚ: 8 Α’ /09.01.2013). τόµ. ΣΤ',
σ. 4890, τόµ. Ζ', σ. 5570.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για τη δηµιουργία Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4130, ΦΕΚ:
57 Α’/07.03.2013). τόµ. Η', σ. 6093, τόµ. ΙΑ', σ. 8228,
8233-8235.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ, Οικονοµικής και Τεχνικής Συνεργασίας». (Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4133, ΦΕΚ: 61 Α’/07.03.2013). τόµ. Θ', σ.
7158, τόµ. ΙΑ', σ. 8370-8371.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4148, ΦΕΚ: 99 Α’
/26.04.2013). τόµ. ΙΒ', σ. 9164, τόµ. ΙΔ', σ. 10700-10709,
10718-10747, 10797.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και της Συµφωνίας
Σύµπραξης για τις σχέσεις µεταξύ των Οµοσπονδιακών Αρ-
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χείων της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και
της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4176, ΦΕΚ: 172
A'/08.08.2013). τόµ. ΙΒ', σ. 9495, τόµ. ΚΒ', σ. 97-100.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε τον
Αγωγό Φυσικού Αερίου The Trans Adriatic Pipeline Project
µετά του Παραρτήµατος αυτής". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4145, ΦΕΚ: 89 A'/18.04.2013). τόµ.
ΙΒ', σ. 9495, τόµ. ΙΔ', σ. 10210-10214.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας". (Κατάθεση- ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4167, ΦΕΚ: 160 Α’/12.07.2013).
τόµ. ΙΒ', σ. 9495, τόµ. ΙΗ', σ. 13381-13385.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατώνµελών της, αφ' ενός, και της Δηµοκρατίας της Κορέας, αφ'
ετέρου, µετά των συνηµµένων σε αυτήν Δηλώσεων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4175, ΦΕΚ: 171
A'/08.08.2013). τόµ. ΙΗ', σ. 13453, τόµ. ΚΒ', σ. 158-160.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε τις κατευθυντήριες
γραµµές για την ανταλλαγή µελών των αντιστοίχων διπλωµατικών υπηρεσιών τους". (Κατάθεση). τόµ. ΚΔ', σ. 2001.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος "Βοήθεια στο
Σπίτι"". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4087,
ΦΕΚ: 196Α' / 16.10.2012). τόµ. Α', σ. 438, τόµ. Γ', σ.
2473-2496.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε
την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4097, ΦΕΚ: 235 Α’/03.12.2012).
τόµ. Ε', σ. 3400, τόµ. ΣΤ', σ. 4788-4825.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής
ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ' αριθµόν 7/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (Α'39)"
(Α'188)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4116, ΦΕΚ: 25 Α’/31.01.2013). τόµ. ΣΤ', σ. 4067, τόµ. Θ',
σ. 6856-6874.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4144, ΦΕΚ: 88 A’ /18.04.2013). τόµ. ΙΒ', σ.
9087, τόµ. ΙΓ', σ. 9700-9712, 9727-9728, 9739-9773,
9857-9906, τόµ. ΙΔ', σ. 10182.
Υπουργείο Εσωτερικών
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση απο-

κατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα
της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο των Αθηνών"". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4082, ΦΕΚ: 187
Α’/3.10.2012). τόµ. Α', σ. 240, τόµ. Β', σ. 11751180,1673-1713.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α'), µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4089, ΦΕΚ: 206 Α' /
26.10.2012). τόµ. Γ', σ. 2521, τόµ. Δ', σ. 2956-2967,
2969-2971, 3196-3221.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της από 31-122012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής
Γραµµατείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις». (Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4147,
ΦΕΚ: 98 Α’ /26.04.2013). τόµ. Ι', σ. 7820, τόµ. ΙΔ', σ.
10240-10273, 10275-10290, 10654-10668, 10787.
Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης
Σχέδιο νόµου Υπ. Μακεδονίας και Θράκης: "Επείγουσες
ρυθµίσεις επενδυτικών σχεδίων ν. 3908/2011 και π.δ.
33/2011". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4083, ΦΕΚ: 189Α' / 05.10.2012). τόµ. Α', σ. 696, τόµ. Γ',
σ. 1788 - 1812.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μακεδονίας και Θράκης: "Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτοµίας
Θεσσαλονίκης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4180, ΦΕΚ: 182 A'/ 05.09.2013). τόµ. ΚΒ', σ. 53,
697-744.
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση της
Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4078, ΦΕΚ: 179 Α’/20.9.2012). τόµ. Α', σ. 496, τόµ.
Β', σ. 900-902.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4150,
ΦΕΚ: 102 Α’ /29.04.2013). τόµ. ΙΒ', σ. 9138, τόµ. ΙΔ', σ.
10799-10846, τόµ. ΙΕ', σ. 10860-10936, 10982-10996,
11005-11019, τόµ. ΙΕ', σ. 11107.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς των ναυτιλιακών µεταφορών και των ναυτιλιακών τεχνολογιών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4149, ΦΕΚ: 101 Α'/29.04.2013). τόµ. ΙΓ', σ. 9757, τόµ.
ΙΕ', σ. 10848-10850.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του
Πρωτοκόλλου του 2005 της Διεθνούς Σύµβασης του 1988
για την καταστολή των παράνοµων πράξεων κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και του Πρωτοκόλλου του 2005
στο Πρωτόκολλο του 1988 για την καταστολή των παράνοµων πράξεων κατά της ασφάλειας των σταθερών εγκαταστάσεων στην υφαλοκρηπίδα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4169, ΦΕΚ: 162 Α'/12.07.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 12078, τόµ. ΙΘ', σ. 13611-13613.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του
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Πρωτοκόλλου του 2002 στη Διεθνή Σύµβαση των Αθηνών
σχετικά µε τη θαλάσσια µεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους, του 1974". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4195, ΦΕΚ: 211 A'/10.10.2013). τόµ. ΚΒ', σ.
515, τόµ. ΚΔ', σ. 1909-1910.
Υπουργείο Οικονοµικών
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων», της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής
των νόµων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012,
4051/2012 και 4071/2012», της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών
εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα»
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4079, ΦΕΚ: 180
Α’/20.9.2012). τόµ. Α', σ. 360, τόµ. Β', σ. 838-885, 899900, 902-942, 981-984.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων
δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4081, ΦΕΚ: 184 Α’/27.9.2012). τόµ. Α', σ. 531, τόµ.
Β', σ. 1054-1101, 1110-1157, 1180-1199.
Συζήτηση επί της αίτησης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό
Κοινωνικό Μέτωπο, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010,
4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων
δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο
χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών" και που αφορά ιδίως την προσθήκη-αναδιατύπωση του άρθρου 4 κατά τη συζήτηση στη Διαρκή
Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων για τη συµφωνία συµβιβασµού µε την υπόθεση "SIEMENS". τόµ. Β', σ. 839-844.
Δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών κ. Χ. Σταϊκούρα ότι
αποσύρεται η παράγραφος 4 του άρθρου 4 που είχε προστεθεί σαν νοµοτεχνική βελτίωση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων για τη συµφωνία συµβιβασµού µε
τη "SIEMENS" στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β', σ. 981.
Αίτηση αµφισβήτησης που ετέθη από τριάντα δύο Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου αναφορικά µε τις τροπολογίες µε
γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και µε γενικό αριθµό 25 και
ειδικό 9, που έχουν εισαχθεί προς συζήτηση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών,
ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" και που αφορούν την κύρωση και απόκτηση ισχύος

τυπικού νόµου, από το χρόνο εκδόσεώς τους, των κανονιστικών περιεχοµένου αποφάσεων της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων (Ε.Σ.Α.Λ.) και τη ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε τις τοποθετήσεις αποφοίτων παραγωγικών σχολών του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), αντίστοιχα. (Απερρίφθη). τόµ. Β', σ.
1124.
Συζήτηση επί της αµφισβήτησης αναφορικά µε τις τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και µε γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9, που έχουν εισαχθεί προς συζήτηση στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων
δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και
άλλες διατάξεις" και που αφορούν την κύρωση και απόκτηση ισχύος τυπικού νόµου, από το χρόνο εκδόσεώς τους,
των κανονιστικών περιεχοµένου αποφάσεων της Επιτροπής
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων (Ε.Σ.Α.Λ.) και τη ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε τις τοποθετήσεις αποφοίτων παραγωγικών σχολών του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), αντίστοιχα. τόµ. Β', σ. 11241126, 1128, 1129.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174), της από 7
Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε
ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και
την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6)" (Α'
175) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4092, ΦΕΚ: 220 Α’/08.11.2012). τόµ. Γ', σ.
2427, τόµ. Ε', σ. 3225-3263, 3265–3323, 3344-3394,
3728-3777, 3822-3842.
Συζήτηση επί της αίτησης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό
Κοινωνικό Μέτωπο στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011
"Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού
Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών
και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του
ν. 3631/2008 (Α' 6)" (Α' 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε',
σ. 3273 - 3277.
Ένσταση αµφισβήτησης που ετέθη από σαράντα ένα
Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, στην τροπολογία µε γενικό
αριθµό 38 και ειδικό αριθµό 17 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου
3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α'
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152), όπως ισχύει" (Α' 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου
ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς,
Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου,
Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6)" (Α' 175) και άλλες διατάξεις" που αφορά ρυθµίσεις εφαρµογής του νόµου
4046/2012 και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις.(Απερρίφθη).
τόµ. Ε', σ. 3742-3744.
Συζήτηση επί της αµφισβήτησης που ετέθη από σαράντα
ένα Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, στην τροπολογία µε
γενικό αριθµό 38 και ειδικό αριθµό 17 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου
2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ,
ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6)" (Α' 175)
και άλλες διατάξεις" που αφορά ρυθµίσεις εφαρµογής του
νόµου 4046/2012 και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις. τόµ. Ε',
σ. 3742-3744.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013".
(Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4095, ΦΕΚ:
226 Α’/15.11.2012). τόµ. Ε', σ. 3822, τόµ. ΣΤ', σ. 4273 4317, 4319-4368, 4370-4468, 4469-4631.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013-2016". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4093, ΦΕΚ: 222 Α'/12.11.2012). τόµ. Ε', σ. 3948, τόµ.
ΣΤ', σ. 4029-4169.
Συζήτηση επί των αιτήσεων αντισυνταγµατικότητας που ετέθησαν από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο και από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012
και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ', σ. 4032-4035.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας στο Πρωτόκολλο µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας που υπεγράφη στη Βέρνη, στις 4 Νοεµβρίου
2010 και τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος και το συνηµµένο στη Σύµβαση Πρωτόκολλο». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4105,

ΦΕΚ: 5 Α’/09.01.2013). τόµ. ΣΤ', σ. 4715, τόµ. Ζ', σ. 5491
- 5497.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες
διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ.
Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των
Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ,
2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ)
1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4099, ΦΕΚ: 250 Α’/20.12.2012). τόµ. Ζ', σ. 4910,
5519-5550, 5580-5626.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος".
(Κατάθεση- Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4106, ΦΕΚ:
6 A’/0901.2013). τόµ. Ζ', σ. 4997, 5491 - 5496, 5504.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".(Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4110, ΦΕΚ: 17 Α’
/23.01.2013). τόµ. Ζ', σ. 5461, τόµ. Η', σ. 6065-6128,
6129-6181, 6183-6302.
Σχέδια νόµων Υπ. Οικονοµικών: "α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4124/4125,
ΦΕΚ: 44 Α’/19.2.2013 / 45 Α’/19.2.2013). τόµ. Ζ', σ. 5468,
τόµ. Ι', σ. 7824-7833, 7875-7895, 7899.
Συζήτηση επί της αίτησης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από οκτώ Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η', σ.
6094-6098.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των
Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος
(ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ,
µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των
Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4111, ΦΕΚ: 18 Α’
/25.01.2013). τόµ. Η', σ. 6252, 6327-6431.
Συζήτηση επί των προτάσεων αντισυνταγµατικότητας που
ετέθησαν από τους Ανεξάρτητους Έλληνες επί του άρθρου
53 και από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν.
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4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης
της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η', σ. 6392-6399.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4127, ΦΕΚ: 50 Α’/28.02.2013). τόµ. Ι', σ.
7787, τόµ. ΙΑ', σ. 8036-8081.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4141, ΦΕΚ: 81
Α'/05.04.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8463, τόµ. ΙΒ', σ. 9162-9208,
9210-9226, 9452-9473, τόµ. ΙΓ', σ. 9538-9563, 95659570.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονοµικών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4151, ΦΕΚ: 103Α' / 29.04.2013). τόµ. ΙΒ', σ. 9138, τόµ.
ΙΕ', σ. 11143-11178, 11204-11238, 11251-11279, 11319.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
του Συµβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), µε τα συναφή Παραρτήµατα Α' και Β' σχετικά µε την αµοιβαία διοικητική συνδροµή σε φορολογικά θέµατα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής". (Κατάθεση- Συζήτηση - Ψήφιση) (Αρ. νόµου: 4153, ΦΕΚ: 116Α' / 23.05.2012). τόµ. ΙΔ',
σ. 10730, τόµ. ΙΣΤ', σ. 11880 - 11885.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013".
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4152, ΦΕΚ: 107
Α’/09.05.2013). τόµ. ΙΕ', σ. 11334-11451.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τους Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013". τόµ.
ΙΕ', σ. 11342 - 11347.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση των οφειλών του
προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ του Υπουργικού
Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4160, ΦΕΚ: 142 Α'/12.06.2013).
τόµ. ΙΣΤ', σ. 12098, τόµ. ΙΖ', σ. 12688-12712.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/Ε.Ε, ρύθµιση θεµάτων της Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρ-

φωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4170, ΦΕΚ: 163
Α’/12.07.2013). τόµ. ΙΗ', σ. 12892, τόµ. ΙΘ', σ. 1351413543, 13545 – 13596, 13742.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4182,
ΦΕΚ: 185 A'/ 10.09.2013). τόµ. ΙΘ', σ. 13722, τόµ. ΚΓ', σ.
813-854, 855-903, 905-907.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν.
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4172, ΦΕΚ: 167
Α'/23.07.2013). τόµ. Κ', σ. 14170, τόµ. ΚΑ', σ. 1477914878, 14879-14898, 14909-15038, 15126.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο και τους Ανεξάρτητους Έλληνες,
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012,
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ', σ. 14792-14799.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 10 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005
(Α’ 139)"". (Κατάθεση). τόµ. ΚΑ', σ. 15090.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4174, ΦΕΚ: 170 A'/26.07.2013). τόµ. ΚΒ', σ.
53, 312-367.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τους Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ', σ. 324-330.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003" (Α’ 154)". (Κατάθεση).
τόµ. ΚΒ', σ. 544.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής,
λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των
Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4183, ΦΕΚ: 186 A'/
10.09.2013). τόµ. ΚΓ', σ. 832, 933-979.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δη οσίων Εσόδων" (Α’176)".
(Κατάθεση). τόµ. ΚΔ', σ. 1784.
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4186, ΦΕΚ: 193 Α'/17.09.2013). τόµ. ΚΓ', σ. 972, 11731224, 1238-1301.
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4076, ΦΕΚ: 159 Α'/10.08.2012).
τόµ. Α', σ. 289, 303-330, 335 - 382.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση της Μακροπρόθεσµης Συµφωνίας µεταξύ του Διεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για
την Υποστήριξη της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας ως Περιφερειακού Εκπαιδευτικού Κέντρου στην Ευρώπη για Θέµατα Ραδιενέργειας, Μεταφορών και Ασφαλείας Καταλοίπων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4085, ΦΕΚ: 194 Α’/12.10.2012). τόµ. Α', σ. 761, τόµ.
Γ', σ. 2243-2247.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία". (Κατάθεση- Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4134, ΦΕΚ: 62
Α’ /07.03.2013). τόµ. ΣΤ', σ. 4676, τόµ. ΙΑ', σ. 8383-8387.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4115, ΦΕΚ: 24 Α’/30.01.2013). τόµ.
Ζ', σ. 5208, τόµ. Η', σ. 6471-6520, 6521-6604, τόµ. Θ', σ.
6756-6759.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας
στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4142, ΦΕΚ: 83 Α’/09.04.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8752,
τόµ. ΙΓ', σ. 9526-9538, 9564-9565, 9601-9613, 96169667, 9712-9727, 9728-9733.
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 "Νέος τρόπος
έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές
διατάξεις (Α’ 249)" και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4117, ΦΕΚ: 29
Α’/05.02.2013). τόµ. Ζ', σ. 5197, τόµ. Θ', σ. 6785-6825,
6910.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων - Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4122, ΦΕΚ: 42
Α’/19.02.2013). τόµ. Ζ', σ. 5568, τόµ. Θ', σ. 7076-7128,
7180.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και
άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την
Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4123, ΦΕΚ: 43 Α’/19.02.2013). τόµ. Η', σ.
5769, τόµ. Θ', σ. 7192-7234, τόµ. Ι', σ. 7236-7250, 72537268, 7527-7545, 7836.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον
Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της

Τουρκίας". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4121, ΦΕΚ: 38 Α’/13.02.2013). τόµ. Η', σ. 6093, τόµ. Θ',
σ. 7037-7042.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για Συνεργασία στον
τοµέα της Ενέργειας". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4136, ΦΕΚ: 70 Α'/19.03.2013). τόµ. Θ', σ. 6904,
τόµ. ΙΑ', σ. 8658-8661.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4135,
ΦΕΚ: 69 Α'/19.03.2013). τόµ. Ι', σ. 7557, τόµ. ΙΑ', σ.
8362-8369, 8519-8536.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση των τροποποιήσεων των άρθρων 25
και 26 της Σύµβασης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών
για την προστασία και τη χρήση των διασυνοριακών υδάτων
και των διεθνών λιµνών". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4137, ΦΕΚ: 71 Α'/19.03.2013). τόµ. ΙΑ', σ.
8040, 8671.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4138, ΦΕΚ: 72 Α' / 19.03.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8353, 86748687, 8705-8707, 8712-8758, τόµ. ΙΒ', σ. 8842-8843.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μνηµόνιο Κατανόησης στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας". (Κατάθεση- ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4156, ΦΕΚ: 122 A'/31.05.2013).
τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΙΖ', σ. 12275-12295.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού
Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4164, ΦΕΚ: 156 Α'/09.07.2013).
τόµ. ΙΖ', σ. 12648, τόµ. ΙΗ', σ. 13322-13366, 1340313434, τόµ. ΙΘ', σ. 13493.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4178, ΦΕΚ: 174
A'/08.08.2013). τόµ. ΚΑ', σ. 15115, τόµ. ΚΒ', σ. 508-552,
574-616, 637-654.
Αίτηση αµφισβήτησης Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, περί
του απαράδεκτου της συζήτησης της από 25 Ιουλίου 2013
τροπολογίας µε περιεχόµενο την έγκριση και τροποποίηση
Οργανισµών (αριθµός τροπολογίας 693/70) και την τροπολογία που αφορά τροποποίηση του ν. 4148/2013 περί Σύστασης Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας (αριθµός τροπολογίας 710/86) του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ε-
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νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ', σ. 611.
Συζήτηση επί της αίτησης αµφισβήτησης Βουλευτών του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, των τροπολογιών 693/70 και 710/86 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ', σ.
611-616.
Ψηφοφορία επί της αίτησης αµφισβήτησης Βουλευτών
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, επί των τροπολογιών 693/70 και 710/86
του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". (Απερρίθφη). τόµ. ΚΒ', σ. 616.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. ΚΔ', σ.
1904.
Υπουργείο Τουρισµού
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού". (Κατάθεση- ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4101, ΦΕΚ: 252 Α'/20.12.2012).
τόµ. ΣΤ', σ. 4890, τόµ. Ζ', σ. 5421-5424, 5433.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας
συνεργασίας στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4100, ΦΕΚ: 251
Α'/20.12.2012). τόµ. ΣΤ', σ. 4890, τόµ. Ζ', σ. 5421-5424.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Εθνικού Συµβουλίου Τουρισµού
και Αρχαιοτήτων των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4113, ΦΕΚ: 22
Α’/29.01.2013). τόµ. Ζ', σ. 5239, τόµ. Θ', σ. 6827-6831.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τη συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4114, ΦΕΚ: 23 Α’/29.01.2013).
τόµ. Ζ', σ. 5724, τόµ. Θ', σ. 6827-6831, 6838.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4112, ΦΕΚ: 21 Α’/29.01.2013). τόµ. Ζ',
σ. 5724, τόµ. Θ', σ. 6828-6831, 6847.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τουρισµό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4179, ΦΕΚ: 175 A'/08.08.2013). τόµ. ΙΘ', σ.
13722, τόµ. ΚΒ', σ. 412-456, 457-505, 616.
Υπουργείο Υγείας
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοι-

νωφελούς µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία
"ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4118, ΦΕΚ: 32 Α’/06.02.2013). τόµ. Ζ', σ. 4910, τόµ. Θ',
σ. 6905-6910, 6914-6945, 7010-7012.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4132, ΦΕΚ: 59 Α’
/07.03.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8353, 8399-8442.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθήνας "Ο Άγιος Σάββας" και της Άννας-Μαρίας-Λουΐζας Λάτση και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4159, ΦΕΚ: 127
Α'/04.06.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11513, τόµ. ΙΖ', σ. 1235612377.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 1 της από
30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 «Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις (Α’32)». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4163, ΦΕΚ: 155 Α'/28.06.2013).
τόµ. ΙΖ', σ. 12656, τόµ. ΙΗ', σ. 13301-13319.
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ζάµπια και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4181, ΦΕΚ: 183 A'/
05.09.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12780, τόµ. ΚΒ', σ. 767-770.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4199, ΦΕΚ:
216 Α'/11.10.2013). τόµ. ΚΓ', σ. 1187, τόµ. ΚΔ', σ. 20242063, 2071-2127, 2169-2171.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της Κροατίας, της
Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας,
της Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουµανίας,
της Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο, για την δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου". (Κατάθεση). τόµ. ΚΔ', σ. 2292.
Υπουργός Επικρατείας
Σχέδιο νόµου Υπ. Επικρατείας: «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση». (Κατάθεση) τόµ. ΙΘ', σ.
13832.
Σχέδιο νόµου Υπ. Επικρατείας: "Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4173, ΦΕΚ: 169 A'/26.07.2013). τόµ. ΙΘ',
σ. 13832, τόµ. ΚΑ', σ. 15115-15126, 15187-15270.
ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
Απόσυρση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 214 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
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µατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου
και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς
την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)", που αφορά ρυθµίσεις θεµάτων
του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δηµοσίου
(ΤΑΙΠΕΔ). τόµ. Ι', σ. 7266.
Δήλωση του Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Ι. Τραγάκη ότι
η Κυβέρνηση αποσύρει τις τροπολογίες που είχαν κατατεθεί
προς συζήτηση στα σχέδια νόµου του Υπ. Εξωτερικών: α)
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης του
Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση" και β) "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης για τη δηµιουργία Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας µεταξύ της µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων". τόµ. ΙΑ', σ. 8241.
Απόσυρση της τροπολογίας που αφορά την επαναφορά
του γένους ως προϋπόθεση εισαγωγής στις στρατιωτικές
και αστυνοµικές σχολές, που είχε εισαχθεί προς συζήτηση
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία". τόµ. ΙΑ', σ. 8383.
Απόσυρση από τον Υπουργό Υγείας της τροπολογίας
248/18 που αφορά θέµατα του ΤΑΙΠΕΔ από το σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις", η οποία θα ξανακατατεθεί στο επόµενο νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΑ', σ. 8411.
Απόσυρση των άρθρων 22 και 42 και της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 270 και ειδικό αριθµό 55 που αφορά ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ', σ. 9224-9225.
Διαγραφή της παραγράφου 4 του άρθρου 32 από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Χ. Σταϊκούρα του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης,
παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις" που αφορά το κοινό χωροταξικό πλαίσιο ιδιωτικών ακινήτων και κινητών του
ΤΑΙΠΕΔ. τόµ. ΙΓ', σ. 9541-9542.
Ανακοινώνεται δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών κ. Ι.
Στουρνάρα ότι αποσύρεται το άρθρο 108 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν.
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις", που
αφορά την άρση του πλαφόν για τις αποζηµιώσεις στους
πρώην εργαζοµένους της ΕΡΤ. τόµ. ΚΑ', σ. 14940.
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών, και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
συνεργασίας για Δορυφορική Πλοήγηση µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, αφενός, και
του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφετέρου". (Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση) (Αρ. νόµου: 4154, ΦΕΚ: 117Α' /
23.05.2012). τόµ. ΙΔ', σ. 10812, τόµ. ΙΣΤ', σ. 11852 11855.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσω-

πικό στο Κέντρο Υγείας Νεάπολης του Νοµού Λακωνίας.
τόµ. Β', σ. 1159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Αντικαρκινικού
Νοσοκοµείου "Μεταξά" λόγω έλλειψης προσωπικού. τόµ.
ΙΑ', σ. 8211.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αναστολή προσλήψεων προσωπικού στις
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). τόµ. ΙΑ', σ. 8274.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την επαρκή στελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου Θηβών. τόµ. ΙΒ', σ. 9118.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων
στο Αττικό Νοσοκοµείο. τόµ. ΙΒ', σ. 9120.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την αύξηση του αριθµού των θέσεων ΤΕ Νοσηλευτών
στο "Βενιζέλειο - Πανάνειο" Νοσοκοµείο Ηρακλείου. τόµ.
ΙΒ', σ. 9153.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά δηµοσιεύµατα στον Τύπο περί µείωσης των κλινών
νοσηλείας και ιδιωτικοποίησης των δηµοσίων νοσοκοµείων
της χώρας. τόµ. Α', σ. 243.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη δωρεάν εξέταση αλλοδαπών στα δηµόσια νοσοκοµεία σε βάρος Ελλήνων ασθενών. τόµ. Α', σ. 244.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την πλήρη στελέχωση του νοσοκοµείου Λαµίας µε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. τόµ. Β', σ. 835.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την καταβολή των οφειλών των ασφαλιστικών ταµείων
στο Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης. τόµ. Β', σ. 836.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το Νοσοκοµείο Κυπαρισσίας του Νοµού Μεσσηνίας. τόµ. Β', σ. 958.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αύξηση του κόστους τηλεφωνικής κλήσης
των ιατρικών ραντεβού στα ασφαλιστικά ταµεία αλλά και
στα νοσοκοµεία. τόµ. Β', σ. 1020.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων λειτουργίας του
Γενικού Νοσοκοµείου Χαλκίδας. τόµ. Γ', σ. 1783.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Νοσοκοµείου Άρτας.
τόµ. Γ', σ. 2341.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας
του Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ', σ. 2342.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το σχεδιασµό της Κυβέρνησης για τα Νοσοκοµεία Καρύστου και Κύµης. τόµ. Δ', σ. 2860.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το ποσό χρέωσης για κάθε τηλεφωνικό ραντεβού στο Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου. τόµ. Ε', σ. 3336.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την επίλυση των λειτουργικών προβληµάτων και ελλείψεων του νοσοκοµείου ΠΑΝΑΓΙΑ, πρώην Β’ Νοσοκοµείο ΙΚΑ Θεσσαλονίκης. τόµ. ΣΤ', σ. 4784.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς µη κερδοσκοπικού Ιδρύµατος µε την επωνυµία
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"ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4118, ΦΕΚ: 32 Α’/06.02.2013). τόµ. Ζ', σ. 4910, τόµ. Θ',
σ. 6905-6910, 6914-6945, 7010-7012.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την "Πολυκλινική Αθηνών". τόµ. Ζ', σ. 5411.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων του προγράµµατος "κοινωφελούς εργασίας" της
ΜΚΟ "ΑΘΗΝΑ" στα δηµόσια νοσοκοµεία της Αττικής. τόµ.
Θ', σ. 6749.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε το χρονοδιάγραµµα των διοικητικών αλλαγών στο χώρο
της υγείας. τόµ. Θ', σ. 6753.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την επίλυση των προβληµάτων δυσλειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Βόλου. τόµ. Θ', σ. 6754.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη Μονάδα Χηµειοθεραπείας του "Μποδασάκειου" Νοσοκοµείου Πτολεµαΐδας. τόµ. Θ', σ. 6891.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κατάργηση λειτουργούντων κλινικών και
τµηµάτων στο νέο οργανισµό του Νοσοκοµείου Ρεθύµνου.
τόµ. Θ', σ. 6893.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη συγχώνευση των Νοσοκοµείων της Ικαρίας
και της Σάµου. τόµ. Θ', σ. 6894.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Θεαγένειο Νοσοκοµείο
Θεσσαλονίκης εξαιτίας ενός γιατρού. τόµ. Ι', σ. 7794.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις συγχωνεύσεις των κλινικών και τις καταργήσεις κλινών στα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας. τόµ. Ι', σ.
7795.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κατάργηση του Ογκολογικού και Αιµατολογικού Τµήµατος του Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης. τόµ.
Ι', σ. 7921.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις αλλοδαπές που εργάζονται παράνοµα ως αποκλειστικές νοσοκόµες στα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας. τόµ. Ι', σ. 7922.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το πόρισµα του Σώµατος Επιθεωρητών Υγείας
και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ)για παράνοµες προµήθειες ιατρικών υλικών από την Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκοµείου
Έδεσσας. τόµ. Ι', σ. 7924.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Αντικαρκινικού
Νοσοκοµείου "Μεταξά" λόγω έλλειψης προσωπικού. τόµ.
ΙΑ', σ. 8211.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4132, ΦΕΚ: 59 Α’
/07.03.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8353, 8399-8442.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το κλείσιµο της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Παίδων "Η Αγία Σοφία". τόµ. ΙΒ', σ.
9086.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την επαρκή στελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου Θηβών. τόµ. ΙΒ', σ. 9118.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων

στο Αττικό Νοσοκοµείο. τόµ. ΙΒ', σ. 9120.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την αύξηση του αριθµού των θέσεων ΤΕ Νοσηλευτών
στο "Βενιζέλειο - Πανάνειο" Νοσοκοµείο Ηρακλείου. τόµ.
ΙΒ', σ. 9153.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου Νίκαιας - Πειραιά. τόµ. ΙΒ',
σ. 9488.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις στα ιατρεία του ΕΟΠΥΥ και στο Νοσοκοµείο Ρεθύµνου. τόµ. ΙΓ', σ. 9689.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την εξασφάλιση των απαιτούµενων οικονοµικών
πόρων για την κατασκευή του νέου νοσοκοµείου Χαλκίδας.
τόµ. ΙΓ', σ. 9779.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποβάθµιση του Γενικού Νοσοκοµείου Πατησίων. τόµ. ΙΓ', σ. 9837.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε δηµοσιεύµατα περί κρίσιµων εξελίξεων στα Νοσοκοµεία "Ερυθρός Σταυρός" και "Ερρίκος Ντυνάν". τόµ.
ΙΓ', σ. 10107.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη µαταίωση της συγχώνευσης των Νοσοκοµείων Σύρου και Νάξου. τόµ. ΙΔ', σ. 10690.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την επιλογή και αξιολόγηση των συντονιστών διευθυντών κλινικών δηµοσίων νοσοκοµείων. τόµ. ΙΕ', σ.
10964.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό από τα δηµόσια νοσοκοµεία, τα Κέντρα Υγείας και τις υγειονοµικές
µονάδες του ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΕ', σ. 10966.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την επαναλειτουργία του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου στο Νοσοκοµείο Παίδων "Η Αγία Σοφία". τόµ.
ΙΕ', σ. 11061.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθήνας "Ο Άγιος Σάββας" και της Άννας-Μαρίας-Λουΐζας Λάτση και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4159, ΦΕΚ: 127
Α'/04.06.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11513, τόµ. ΙΖ', σ. 1235612377.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη µη εφαρµογή απόφασης του Κεντρικού Συµβουλίου Υγειονοµικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ) για αποσύνδεση των Νοσοκοµείων Λήµνου και Ικαρίας από Μυτιλήνη και Σάµο. τόµ. ΙΖ', σ. 12201.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λειτουργία και την προοπτική του κοινωφελούς ιδρύµατος "Ερρίκος Ντυνάν". τόµ. ΙΖ', σ. 12206.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 1 της από
30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ""" και άλλες διατάξεις (Α’ 32)". (Κατάθεση- ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4163, ΦΕΚ: 155 Α'/28.06.2013).
τόµ. ΙΖ', σ. 12656, τόµ. ΙΗ', σ. 13301-13319.
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Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τα προβλήµατα στη λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού
Νεφρού του Νοσοκοµείου Βόλου. τόµ. ΙΖ', σ. 12686.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στο Γενικό
Νοσοκοµείο Καρδίτσας. τόµ. ΙΗ', σ. 13164.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο ειδικό αντικαρκινικό Νοσοκοµείο "Μεταξά". τόµ. ΙΗ', σ. 13165.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις σοβαρές ελλείψεις που αντιµετωπίζει το φαρµακείο του Γενικού Νοσοκοµείου της Δράµας. τόµ. ΙΘ', σ.
13606.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Περιφερειακού Πανεπιστηµιακού
Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. ΣΤ', σ. 4757.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη συντήρησης των µηχανηµάτων ακτινοθεραπείας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας.
τόµ. ΙΑ', σ. 8210.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το χρόνο διοίκησης για τους νοσηλευτές αξιωµατικούς στα ναυτικά νοσοκοµεία. τόµ. Β', σ.
1033.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στη ψυχιατρική κλινική του Νοσοκοµείου Άρτας. τόµ. ΙΓ', σ. 9784.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υλοποίηση του Ειδικού Προγράµµατος του
ΟΑΕΔ για την απασχόληση απεξαρτηµένων ατόµων στα ψυχιατρικά νοσοκοµεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΕ',
σ. 11297.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4132, ΦΕΚ: 59 ΑΞ
/07.03.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8353, 8399-8442.
ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών
της, αφενός και της Δηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, για την τροποποίηση της Συµφωνίας Εµπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4104, ΦΕΚ: 2 Α’/04.01.2013). τόµ. ΣΤ', σ.
4749, τόµ. Ζ', σ. 5344-5345.
Ξ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
διασφάλιση της εργασίας των εργαζοµένων στο ξενοδοχείο
"Μακεδονία Παλλάς" στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Θ', σ. 6735.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την

ιδιωτικοποίηση του "Αστέρα Βουλιαγµένης" και τις απολύσεις εργαζοµένων του. τόµ. ΙΒ', σ. 9088.
ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
διασφάλιση της εργασίας των εργαζοµένων στο ξενοδοχείο
"Μακεδονία Παλλάς" στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Θ', σ. 6735.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων σε ξενοδοχεία της Κέρκυρας. τόµ. Ι', σ. 7933.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά α) µε τα επιδόµατα ανεργίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων και β) µε τα επιδόµατα ανεργίας των εποχιακά εργαζοµένων στον τουρισµό. τόµ. ΚΔ', σ. 2166.
ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Αναφορά στην "λίστα του ΣΔΟΕ" που διέρρευσε για τα υπό έλεγχο πολιτικά πρόσωπα. τόµ. Γ', σ. 1789, 1802, 1803,
1804, 1805, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811.
ΞΥΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του φαινοµένου της λαθροϋλοτοµίας στα δάση της χώρας µας. τόµ. Β', σ. 1045.
Ο
ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ανάγκη καταβολής των δεδουλευµένων των εργαζοµένων
στην κοινοπραξία που κατασκευάζει τον οδικό άξονα Αµβρακία- Άκτιο. τόµ. Α', σ. 430.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την πορεία των οδικών έργων της Λακωνίας. τόµ. Β', σ. 1736.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε βελτιωτικές παρεµβάσεις στο ύψος της Αγίας Μαρίνας Σκαφιδαρά για την αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων
στην εθνική οδό Καστελλίου-Σητείας στην Κρήτη. τόµ. Θ',
σ. 7006.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή του οδικού άξονα "Ρυζόµυλος-Πύλος-Μεθώνη". τόµ. ΙΑ', σ. 8293.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση των οδικών έργων των
τµηµάτων Κορίνθου - Πάτρας της Ολυµπίας Οδού, της Ιονίας Οδού και του Άξονα Ακτίου - Αµβρακίας. τόµ. ΙΣΤ', σ.
12030.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση της µελέτης του έργου
του περιφερειακού δρόµου Αλεξανδρούπολης. τόµ. ΙΖ', σ.
12603.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση του οδικού έργου της
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παράκαµψης Βασιλικού Ευβοίας. τόµ. ΙΗ', σ. 13246.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη διακοπή των έργων επί του κάθετου
άξονα της Εγνατίας Οδού στο τµήµα Μάνδρα-Ψαθάδες-Διδυµότειχο. τόµ. ΙΗ', σ. 13370.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ανάγκη επιβολής της νοµιµότητας στο έργο κατασκευή του αυτοκινητόδροµου Αµβρακίας-Ακτίου, επανεκκίνησης των εργασιών
και προστασίας των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. τόµ.
ΚΒ', σ. 571.
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων
στο οδικό δίκτυο του Νοµού Πέλλης. τόµ. Δ', σ. 2929.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση των µεγάλων οδικών αξόνων που εκτελούνται µε συµβάσεις παραχώρησης. τόµ. Η', σ. 6467.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επικινδυνότητα του εθνικού δικτύου Αντιρρίου Ιωαννίνων, Αµφιλοχίας - Λευκάδας - Πρέβεζας και την καθυστέρηση των εργασιών του οδικού άξονα Αµβρακίας - Ακτίου. τόµ. Η', σ. 6469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή του βορείου οδικού άξονα Κρήτης. τόµ. Θ', σ. 6888.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση της µελέτης του έργου
του περιφερειακού δρόµου Αλεξανδρούπολης. τόµ. ΙΖ', σ.
12603.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του οδικού έργου "Ηράκλειο - Μεσσαράς". τόµ. ΙΘ', σ.
14113.
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι,
γραµµατείς των εφορευτικών επιτροπών και διερµηνείς της
τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 1892/1990 (Α'
101)" και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4086, ΦΕΚ: 195Α' / 12.10.2012). τόµ. Α', σ.
496, τόµ. Γ', σ. 2308-2327.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την καθυστέρηση χορήγησης των οδοιπορικών στους νεφροπαθείς. τόµ. ΙΒ', σ. 9155.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την καταβολή των οδοιπορικών στους νεφροπαθείς του
δηµοσίου. τόµ. ΙΓ', σ. 9854.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Μέτρα α-

νακούφισης της λαϊκής οικογένειας". (Προτείνοντες: Η Γενική Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός
της). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α', σ. 728, τόµ. ΙΣΤ', σ.
12141-12171.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ανάγκη στήριξης των µονογονεϊκών οικογενειών από την
πολιτεία. τόµ. Ζ', σ. 5727.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας: "Για την ένταξη των τριτέκνων οικογενειών ως πολυτέκνων στο
ν.1910/1944". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και
οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ.
5249.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για τη στήριξη των τρίτεκνων και γενικότερα
των πολύτεκνων οικογενειών. τόµ. Ζ', σ. 5719.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υπερφορολόγηση σε συνδυασµό
µε το "πάγωµα" της οικοδοµικής δραστηριότητας. τόµ. ΙΓ',
σ. 9781.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις επιπτώσεις του µνηµονίου στην ελληνική οικονοµία και την ανάγκη αποζηµίωσης της χώρας.
τόµ. Α', σ. 423.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία". (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ', σ. 4676.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τις ενέργειες για τον επανασχεδιασµό
προγραµµάτων του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας
και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και την υλοποίηση της συµφωνίας
µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ενίσχυση
της ρευστότητας της οικονοµίας. τόµ. ΣΤ', σ. 4865.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη συµφωνία χρηµατοδότησης της ελληνικής οικονοµίας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. τόµ. Ζ', σ. 5729.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας»
και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4128, ΦΕΚ: 51 Α’/28.2.2013). τόµ. Θ', σ. 7006,
τόµ. Ι', σ. 7956-7993, τόµ. ΙΑ', σ. 8123.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Για την
ελεύθερη πρόσβαση στην οικονοµική και επιχειρηµατική
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ζωή". (Προτείνων: Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Α. Λοβέρδος). (Κατάθεση). τόµ. Ι', σ. 7958.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την παραδοχή του
λάθους από τους δανειστές, τις ελληνικές θέσεις και την επικείµενη Σύνοδο Κορυφής. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. ΙΗ', σ. 13234.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας"
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4128, ΦΕΚ: 51 Α’/28.2.2013). τόµ. Θ', σ. 7006,
τόµ. Ι', σ. 7956-7993, τόµ. ΙΑ', σ. 8123.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2011 και συζήτηση και ψήφιση
του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013. τόµ. Ε', σ. 3985-4006, 4017.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Για την
κατάργηση και τροποποίηση διατάξεων άρθρων του ν.
3023/2002: "Για τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων από το κράτος", έσοδα και δαπάνες, προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των υποψήφιων Βουλευτών". Προτείνοντες: Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 240.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη µείωση των δαπανών για τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων. τόµ. Α', σ. 297.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΟΝΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον κίνδυνο που διατρέχουν οι χώρες
του ευρώ από τη διακοπή της χρηµατοδότησης των τραπεζών τους µέσω ELA από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
τόµ. ΙΕ', σ. 11056.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την υποστελέχωση και την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής των Γραφείων των Οικονοµικών Εισαγγελέων. τόµ. Θ',
σ. 6723.
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε το Πρότυπο Ειδικό Οικοτροφείο "Οι Άγιοι
Ανάργυροι" στην Κάντζα Παλλήνης. τόµ. ΣΤ', σ. 4897, τόµ.
Κ', σ. 14428.
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την ανάγκη διατήρησης των ιστορικών υποδοµών της "ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ". τόµ. Ζ', σ. 5057.

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
Αναφορά στη συµπλήρωση εξήντα εννέα χρόνων από το
Ολοκαύτωµα των Καλαβρύτων. τόµ. Ζ', σ. 5414.
Αναφορά στην αναγνώριση των ολοκαυτωµάτων και στο
αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΖ', σ. 12775, 12776,
12780, 12781, 12791, 12794, 12805, 12806.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την "ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ". τόµ. Α', σ. 263,
440, τόµ. Ζ', σ. 5478.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή του έργου "Ολυµπία Οδός". τόµ. ΣΤ', σ. 4863, τόµ. ΙΖ', σ. 12602.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα για αρνητική εξέλιξη
στη διαπραγµάτευση για την Ολυµπία Οδό. τόµ. Ζ', σ.
5468.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση των οδικών έργων των
τµηµάτων Κορίνθου - Πάτρας της Ολυµπίας Οδού, της Ιονίας Οδού και του Άξονα Ακτίου - Αµβρακίας. τόµ. ΙΣΤ', σ.
12030.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
του αυτοκινητόδροµου "Πάτρα- Πύργος-Τσακώνα" της Ολυµπίας Οδού. τόµ. ΚΔ', σ. 2068.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την κατάργηση του Ολυµπιακού Αθλήµατος της Πάλης.
τόµ. ΙΒ', σ. 9128.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τα εθνικά κέντρα ολυµπιακής προετοιµασίας. τόµ. Ε', σ.
3339.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση των ολυµπιακών εγκαταστάσεων και το κόστος συντήρησής τους. τόµ. Θ', σ.
6717.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4138, ΦΕΚ: 72 Α' / 19.03.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8353, 86748687, 8705-8707, 8712-8758, τόµ. ΙΒ', σ. 8842-8843.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Ανακοινώνεται ότι η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο µετάλλιο στους Ολυµπιακούς Αγώνες, στο τζούντο µε τον πρωταθλητή Ηλία Ηλιάδη. τόµ. Α', σ. 364.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε δηµοσιεύµατα του ελληνικού και ξένου τύπου για εκµί-
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σθωση του λονδρέζικου κλαµπ "ΚΑΡΛΤΟΝ" από Έλληνες
Αξιωµατούχους, που συνόδευαν την ελληνική Ολυµπιακή
Οµάδα. τόµ. Α', σ. 645.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τη διασφάλιση διεξαγωγής του αγωνίσµατος της πάλης
στους Ολυµπιακούς Αγώνες. τόµ. ΙΑ', σ. 8300.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την κατάργηση του Ολυµπιακού Αθλήµατος της Πάλης.
τόµ. ΙΒ', σ. 9128.
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων Ολυµπιονικών που διακρίθηκαν στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο. τόµ. Ζ', σ.
5255-5261.
Απονοµή επαίνων και µεταλλίων της Βουλής στους Ολυµπιονίκες των τριακοστών Ολυµπιακών Αγώνων του Λονδίνου του 2012. Τα µετάλλια φέρουν παράσταση του θεού Αγώνα, όπως απεικονίζεται σε τετράδραχµο της Σκοπέλου
του 5ου αιώνα π.Χ.. Ο θεός εµφανίζεται ως νέος µε φτερά
στην πλάτη και στα πόδια, σύµβολα ταχύτητας και µε στεφάνια στα χέρια, σύµβολα νίκης. τόµ. Ζ', σ. 5260-5261.
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για τους ανασφάλιστους υπερήλικες οµογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ. τόµ. Θ', σ. 6987.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση Ελλήνων της αλλοδαπής. τόµ. ΙΔ', σ. 10749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
διακοπή της καταβολής του βοηθήµατος από τον ΟΓΑ προς
τους ανασφάλιστους υπερήλικες οµογενείς από τις χώρες
της πρώην ΕΣΣΔ και τη Βόρεια Ήπειρο. τόµ. ΙΘ', σ.
13832.
ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί παραχώρησης εκλογικού δικαιώµατος στους Έλληνες του εξωτερικού.
τόµ. Δ', σ. 2862.
ΟΜΟΛΟΓΑ
Αναφορά στην πληρωµή οµολόγων από το Ελληνικό
Κράτος. τόµ. ΙΘ', σ. 13573, 13574, 13575, 13578.
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το κούρεµα των οµολόγων των φυσικών προσώπων. τόµ. Δ', σ. 2881.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τη χρηµατοδότηση των αθλητικών οµοσπονδιών και την
πιθανή ένταξή τους σε καθεστώς ΔΕΚΟ. τόµ. ΣΤ', σ. 4703.
ΟΠΛΑ
Συζήτηση δύο συναφών επίκαιρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εξωτερικών: α) σχετικά µε την απόφαση για άρση
του εµπάργκο όπλων προς τους αντικαθεστωτικούς στη Συ-

ρία και β) σχετικά µε τη στάση της ελληνικής Κυβέρνησης
στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να άρει το εµπάργκο όπλων στον εµφύλιο της Συρίας. τόµ. ΙΖ', σ. 12854.
ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη νέα µετάθεση του χρόνου εκτέλεσης της πρώτης βολής του αντιαεροπορικού συστήµατος
S-300. τόµ. Β', σ. 1741.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την άρνηση δωρεάς οπλικών συστηµάτων από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ. τόµ. ΙΓ', σ. 10118.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4138, ΦΕΚ: 72 Α' / 19.03.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8353, 86748687, 8705-8707, 8712-8758, τόµ. ΙΒ', σ. 8842-8843.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τους νέους Οργανισµούς των Υπουργείων. τόµ.
ΙΕ', σ. 10961.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174), της από 7
Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε
ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και
την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6)" (Α'
175) και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4092, ΦΕΚ: 220 Α’/08.11.2012). τόµ. Γ', σ. 2427,
τόµ. Ε', σ. 3225-3263, 3265 – 3323, 3344-3394, 37283777, 3822-3842.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Κέρκυρας. τόµ. Ε', σ. 3905.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Ο.Τ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας των καλλιτεχνικών σχολών των δήµων λόγω έλλειψης προσωπικού. τόµ.
Γ', σ. 2187.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την περικοπή της επιχορήγησης των ΟΤΑ. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.κ. Χ. Γιαταγάνα, Κ. Μαρκόπουλος, Ι. Κουράκος, Μ.
Χρυσοβελώνη, Κ. Γιοβανόπουλος, Ρ. Μακρή, Β. Καπερνάρος, Γ. Νταβρής, Π. Χαϊκάλης και Μ. Ουζουνίδης). τόµ. Γ',
σ. 2531 - 2557.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των
Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατο-
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δοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος
(ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ,
µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των
Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4111, ΦΕΚ: 18
Α’/25.01.2013). τόµ. Η', σ. 6252, 6327-6431.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της από 31-122012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής
Γραµµατείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4147, ΦΕΚ: 98 Α’/26.04.2013). τόµ. Ι', σ.
7820, τόµ. ΙΔ', σ. 10240-10273, 10275-10290, 1065410668, 10787.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
σχεδιασµό του προγράµµατος του ΟΑΕΔ για την προώθηση
της νεανικής επιχειρηµατικότητας. τόµ. Α', σ. 745.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την οικονοµική
κατάσταση του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ). τόµ. Θ', σ. 7177.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
διάθεση των χρηµάτων του φόρου αλληλεγγύης στον ΟΑΕΔ. τόµ. ΙΑ', σ. 8475.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή βοηθήµατος στους αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούµενους κατ' εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 44
του ν. 3986/2011 (Α’152). τόµ. ΙΒ', σ. 8806.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4144, ΦΕΚ: 88 AΞ /18.04.2013). τόµ. ΙΒ', σ.
9087, τόµ. ΙΓ', σ. 9700-9712, 9727-9728, 9739-9773,
9857-9906, τόµ. ΙΔ', σ. 10182.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υλοποίηση του Ειδικού Προγράµµατος του
ΟΑΕΔ για την απασχόληση απεξαρτηµένων ατόµων στα ψυχιατρικά νοσοκοµεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΕ',
σ. 11297.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Α.Σ.Θ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τακτική και α-

ποτελεσµατική συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της πόλης της
Θεσσαλονίκης και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ', σ. 5058.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των ασφαλισµένων του
Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών
(Ο.Α.Ε.Ε.). τόµ. Ζ', σ. 5487.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες εισφορές επαγγελµατιών σε ΟΑΕΕ και ΙΚΑ. τόµ. ΙΓ',
σ. 9847.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
αναπηρικές συντάξεις από τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών(Ο.Α.Ε.Ε.). τόµ. ΙΗ', σ. 13453.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
ρύθµιση χρεών στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών. τόµ. ΙΘ', σ. 14108.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στην ασφάλιση των ελεύθερων επαγγελµατιών. τόµ. ΙΘ', σ. 14118.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Ρύθµιση οφειλών προς
Ο.Α.Ε.Ε.". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης και οι Βουλευτές του κόµµατος του). (Κατάθεση). τόµ.
ΚΓ', σ. 1371.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αδυναµία καταβολής των εισφορών των ασφαλισµένων του
Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) λόγω της κρίσης. τόµ. ΚΔ', σ. 1656.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την τροποποίηση του νόµου για την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ. τόµ. ΙΓ', σ. 9849.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ανάγκη επανεξέτασης των ορίων συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων του ΟΓΑ που έχουν γεννηθεί τα έτη 1948 και
1949. τόµ. ΙΕ', σ. 10975.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος ανεργίας για τους ελεύθερους επαγγελµατίες µε
ασφάλιση ΟΓΑ. τόµ. ΙΕ', σ. 11100.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
διακοπή της προνοιακής σύνταξης του ΟΓΑ. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11841.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
διακοπή της καταβολής του βοηθήµατος από τον ΟΓΑ προς
τους ανασφάλιστους υπερήλικες οµογενείς από τις χώρες
της πρώην ΕΣΣΔ και τη Βόρεια Ήπειρο. τόµ. ΙΘ', σ.
13832.
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Δ.Ι.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174), της από 7
Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε
ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και
την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6)" (Α'
175) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4092, ΦΕΚ: 220 Α’/08.11.2012). τόµ. Γ', σ.
2427, τόµ. Ε', σ. 3225-3263, 3265–3323, 3344-3394,
3728-3777, 3822-3842.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.)
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ' αριθµόν 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου για την
επανασύσταση του Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)
και του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του Kόµµατός του). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α', σ. 240, τόµ. ΙΕ',
σ. 10996-11005, 11019-11050.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
παράταση της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής των καταργούµενων Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και
Εργατικής Εστίας. τόµ. Α', σ. 428.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λειτουργία της Προσωρινής Ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής
(ΠΕΔΕ) των καταργηθέντων Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας. τόµ. Α', σ. 770.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα αποθεµατικά
και την ακίνητη περιουσία των καταργούµενων φορέων,
του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)και του Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ). τόµ. Θ', σ. 6751.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής
ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ' αριθµόν 7/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (Α'39)"
(Α'188)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4116, ΦΕΚ: 25 Α’/31.01.2013). τόµ. ΙΣΤ, σ. 4067, τόµ. Θ',
σ. 6856-6874.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΕΚ)
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Για την κατάργηση της υπ' αριθµόν 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου για την
επανασύσταση του «Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)»
και του «Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)»». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµ-

µατός του). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α', σ. 240, τόµ. ΙΕ',
σ. 10996-11005, 11019-11050.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
παράταση της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής των καταργούµενων Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και
Εργατικής Εστίας. τόµ. Α', σ. 428.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λειτουργία της Προσωρινής Ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής
(ΠΕΔΕ) των καταργηθέντων Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας. τόµ. Α', σ. 770.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τον
Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). τόµ. Β', σ. 1166.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την επιµήκυνση
του χρόνου αποπληρωµής των δανείων που έχουν ληφθεί
από τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας. τόµ. Ζ', σ. 5567.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα αποθεµατικά
και την ακίνητη περιουσία των καταργούµενων φορέων,
του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)και του Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ). τόµ. Θ', σ. 6751.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής
ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ' αριθµόν 7/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (Α'39)"
(Α'188)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4116, ΦΕΚ: 25 Α’/31.01.2013). τόµ. ΙΣΤ, σ. 4067, τόµ. Θ',
σ. 6856-6874.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση των τροποποιήσεων των άρθρων
25 και 26 της Σύµβασης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την προστασία και τη χρήση των διασυνοριακών
υδάτων και των διεθνών λιµνών". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4137, ΦΕΚ: 71 Α'/19.03.2013). τόµ.
ΙΑ', σ. 8040, 8671.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την απάντηση της Ελλάδας στη ρηµατική
διακοίνωση της Τουρκίας προς τον ΟΗΕ. τόµ. ΙΓ', σ. 9777.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
(Ο.ΚΑ.ΝΑ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις καταβληθείσες µισθολογικές παροχές στους
εργαζόµενους στον ΟΚΑΝΑ. τόµ. ΙΕ', σ. 11296.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον ΟΚΑΝΑ. τόµ. ΙΘ', σ. 14115.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ο.Ο.Σ.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης
του Συµβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), µε τα συναφή Παραρτήµατα Α' και Β' σχετικά µε την αµοιβαία διοικητική συνδροµή σε φορολογικά θέµατα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής». (Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση)
(Αρ. νόµου: 4153, ΦΕΚ: 116Α' / 23.05.2012). τόµ. ΙΔ', σ.
10730, τόµ. ΙΣΤ', σ. 11880 - 11885.

225
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Π.Α.Δ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος από τον
ΟΠΑΔ. τόµ. Θ', σ. 7055.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
προβλήµατα κατά την απογραφή των ασφαλισµένων του ΟΠΑΔ και τη θεώρηση των βιβλιαρίων τους. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11846.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174), της από 7
Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε
ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και
την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6)" (Α'
175) και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4092, ΦΕΚ: 220 Α’/08.11.2012). τόµ. Γ', σ. 2427,
τόµ. Ε', σ. 3225-3263, 3265 – 3323, 3344-3394, 37283777, 3822-3842.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ο.Σ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε το σχεδιασµό της Κυβέρνησης για τον
ΟΣΕ και τις σιδηροδροµικές µεταφορές. τόµ. Α', σ. 491.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε. (ΟΤΕ)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την ανάκληση
προηγούµενης γνωµοδότησης του Υπουργείου Εργασίας
για την εφαρµογή του µισθολογίου του ΟΤΕ. τόµ. Κ', σ.
14138.
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ (ΜΚΟ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
µη κυβερνητικές οργανώσεις και το πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας των δήµων. τόµ. Β', σ. 1729.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τις χρηµατοδοτήσεις προς τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). τόµ. ΣΤ', σ. 4677.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τον αυξηµένο κίνδυνο κατάρρευσης των δοµών
ψυχικής υγείας των Μ.Κ.Ο. τόµ. Ζ', σ. 5184.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων του προγράµµατος "κοινωφελούς εργασίας" της
ΜΚΟ "ΑΘΗΝΑ" στα δηµόσια νοσοκοµεία της Αττικής. τόµ.
Θ', σ. 6749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη χορήγηση αδειών σε στελέχη

των Ενόπλων Δυνάµεων, προκειµένου να συµµετέχουν σε
προγράµµατα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. τόµ. ΙΓ', σ.
9836.
Συζήτηση ερώτησης και αίτηση κατάθεσης εγγράφων
προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε την παραχώρηση χρήσης ακινήτου
στην ΜΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ από το Δήµο Αθηναίων για την υλοποίηση του προγράµµατος "Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρωπίνου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών" του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΕ', σ. 11098.
ΟΡΚΟΣ
Ανακοινώνεται γραπτή δήλωση του Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα, µε την οποία διατυπώνει απόψεις σχετικά µε τον όρκο. τόµ. Α', σ. 22-23.
Ανακοινώνεται γραπτή δήλωση της Γενικής Γραµµατέως
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρας Παπαρήγα, µε την οποία διατυπώνει απόψεις σχετικά µε τον όρκο των Βουλευτών. τόµ.
Α', σ. 22,24.
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Ορκωµοσία των Βουλευτών της ΙΕ’ Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 12 - 21.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης κ. Ευάγγελου Βενιζέλου. τόµ. Α', σ. 27.
Ορκωµοσία του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά και
των κ.κ. Δηµητρίου Αβραµόπουλου, Συµεών Κεδίκογλου,
Δηµητρίου Παπαδηµούλη, Γεωργίου Παπανδρέου, Χρήστου Σταϊκούρα και Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, οι οποίοι ανακηρύχθηκαν Βουλευτές στις εκλογές της 17ης Ιουνίου
και δεν ορκίστηκαν στις 28 Ιουνίου 2012. τόµ. Α', σ. 43.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Α. Ματθαιόπουλου, σε αντικατάσταση του Βουλευτή κ. Ν. Σιώη, που παραιτήθηκε. τόµ.
Α', σ. 217.
Ορκωµοσία της κ. Ζέτας Μακρή σε αντικατάσταση του
θανόντα Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου.
τόµ. ΙΓ', σ. 9812.
ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αξιοποίηση του ζεόλιθου στο Νοµό Έβρου. τόµ. ΙΘ', σ.
13790.
ΟΡΥΧΕΙΑ
Αναφορά στα επεισόδια που σηµειώθηκαν στο εργοτάξιο
της εταιρείας "Ελληνικός Χρυσός Α.Ε." στη Χαλκιδική. τόµ.
ΙΑ', σ. 8038, 8040, 8066.
Αναφορά στα επεισόδια στην Ιερισσό Χαλκιδικής. τόµ.
ΙΑ', σ. 8674, 8683, 8714, 8715, 8735, 8739, 8740, 8742,
8744, 8745, 8746, 8747, 8749, 8750, 8751, 8752, 8753,
8755.
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ουκρανίας για συνεργασία
στους τοµείς των Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4120, ΦΕΚ:
37 Α’/13.02.2013). τόµ. Ζ', σ. 5239, τόµ. Θ', σ. 7025.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ουκρανίας" (ΚατάθεσηΣυζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4140, ΦΕΚ: 78 Α’
/01.04.2013). τόµ. Ι', σ. 7960, τόµ. ΙΒ', σ. 8851 - 8856.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της
Ουκρανίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4143, ΦΕΚ: 85 Α’ / 15.04.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8478, τόµ.
ΙΓ', σ. 9908-9909.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε το
Υπουργικό Συµβούλιο της Ουκρανίας για την Αµοιβαία
Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών περί Άµυνας".
(Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4190, ΦΕΚ:
204 A'/26.09.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΓ', σ.
1370-1376, 1586.
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας στον τοµέα της Δηµόσιας Διοίκησης και της Διοικητικής Μεταρρύθµισης µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Δηµόσιας Διοίκησης της Ουκρανίας". (Κατάθεση).
τόµ. ΙΗ', σ. 13453.
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας
συνεργασίας στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4100, ΦΕΚ: 251
Α'/20.12.2012). τόµ. ΣΤ', σ. 4890, τόµ. Ζ', σ. 5421-5424.
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη διµερή συµφωνία µεταξύ Ελλάδας και Ιράκ για διακανονισµό των οφειλών του Ιράκ στο
ελληνικό δηµόσιο. τόµ. Ι', σ. 7791.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τα δηµοσιεύµατα περί µετατροπής στρατοπέδων σε κέντρα κράτησης για τους οφειλέτες δηµοσίου. τόµ. ΙΕ', σ.
10968.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση των καταθέσεων των
Ελλήνων αποταµιευτών/οφειλετών από τις τράπεζες, για απαιτήσεις τους προς αυτούς χωρίς την τήρηση των διαδικασιών του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. τόµ. ΙΕ', σ. 11240.
ΟΧΥΡΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΞΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα που αφορούν
στα "Οχυρά Ρούπελ". τόµ. Ε', σ. 3871.
Π
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Αναφορά στον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της
Γυναίκας. τόµ. ΙΑ', σ. 8759, 8773, 8775.

Συζήτηση στην ειδική συνεδρίαση που διεξάγεται µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. ΙΑ', σ. 8779 - 8788.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της
Μητέρας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11507-11511, 11530, 11538.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τη εισαγωγή φοιτητών και φοιτητριών της µουσουλµανικής µειονότητας στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
τόµ. Δ', σ. 2892.
ΠΑΙΔΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
ελλείψεις σε προσωπικό και σε µέσα στο Κέντρο Προστασίας του Παιδιού. τόµ. ΙΕ', σ. 11312.
ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ανακοινώνεται ότι η Παµποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδος
κατέθεσε ψήφισµα το οποίο αποδόθηκε και στο Τουρκικό
Προξενείο Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12075.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τις καταλήψεις από εξωπανεπιστηµιακούς παράγοντες
σε χώρους των πανεπιστηµίων και ΤΕΙ. τόµ. Ε', σ. 3879.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την ανεξέλεγκτη βία και τα ποινικά αδικήµατα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ', σ. 5064.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την ένταξη του Ταµείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστηµιακών Δασών (ΤΔΔΠ) στην εταιρεία διαχείρισης
Οικονοµικών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ', σ. 8462.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγµατος "ΑΘΗΝΑ" και τις αντιδράσεις της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας. τόµ. ΙΒ', σ. 9122.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αναδιάρθρωση του ακαδηµαϊκού χάρτη της Ελλάδος. τόµ. ΙΒ', σ. 9126.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το σχέδιο "ΑΘΗΝΑ" για την ανώτατη εκπαίδευση.
(Επερωτώντες: Σαράντα έξι Βουλευτές του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου).
τόµ. ΙΒ', σ. 9495-9519.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τη συνέχιση της λειτουργίας του Τµήµατος Μηχανικών
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου στη Σύρο. τόµ. Δ', σ. 2866.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδεί-
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ας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την εύρυθµη λειτουργία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. τόµ.
Δ', σ. 2890.
ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών που διακρίθηκαν
στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.
τόµ. Ζ', σ. 5693-5702.
Απονοµή επαίνων και µεταλλίων της Βουλής στους Παραολυµπιονίκες των 14ων Παραολυµπιακών Αγώνων του
Λονδίνου 2012. Τα µετάλλια φέρουν παράσταση του θεού
Αγώνα, όπως απεικονίζεται σε τετράδραχµο της Σκοπέλου
του 5ου αιώνα π.Χ.. Ο θεός εµφανίζεται ως νέος µε φτερά
στην πλάτη και στα πόδια, σύµβολα ταχύτητας και µε στεφάνια στα χέρια, σύµβολα νίκης. τόµ. Ζ', σ. 5700-5701.
ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών που διακρίθηκαν
στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.
τόµ. Ζ', σ. 5693-5702.
Απονοµή επαίνων και µεταλλίων της Βουλής στους Παραολυµπιονίκες των 14ων Παραολυµπιακών Αγώνων του
Λονδίνου 2012. Τα µετάλλια φέρουν παράσταση του θεού
Αγώνα, όπως απεικονίζεται σε τετράδραχµο της Σκοπέλου
του 5ου αιώνα π.Χ.. Ο θεός εµφανίζεται ως νέος µε φτερά
στην πλάτη και στα πόδια, σύµβολα ταχύτητας και µε στεφάνια στα χέρια, σύµβολα νίκης. τόµ. Ζ', σ. 5700-5701.
ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση
του παρεµπορίου. τόµ. Β', σ. 954.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4155, ΦΕΚ:
120 A'/29.05.2013). τόµ. ΙΔ', σ. 10718, τόµ. ΙΣΤ', σ.
11514-11554, 11556-11571, 11583-11586, 1179111809, 11998 – 12020, 12115.
ΠΑΡΚΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης
Τρίτσης". τόµ. ΙΑ', σ. 8459.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εγκατάλειψη του πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης". τόµ. ΙΕ', σ. 11304.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013".
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4152, ΦΕΚ: 107 Α’
/09.05.2013). τόµ. ΙΕ', σ. 11334-11451.
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κάλυψη άµεσων αναγκών ασφαλισµένων
του ΕΟΠΥΥ σε φαρµακευτική και ιατρική περίθαλψη. τόµ.
Α', σ. 510.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα στοιχεία για τη µείωση της φαρµακευτικής
δαπάνης. τόµ. Α', σ. 512.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κατάσταση που διαµορφώνεται από την πολιτική των περικοπών στη φαρµακευτική περίθαλψη. τόµ.
Α', σ. 513.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη διασφάλιση του δικαιώµατος όλων των πολιτών στη φαρµακευτική περίθαλψη. τόµ. Α', σ. 753.
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την κατάρρευση του ΕΟΠΥΥ και τα αδιέξοδα της ακολουθούµενης πολιτικής στην πρωτοβάθµια περίθαλψη. (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και πενήντα οκτώ
(58) Βουλευτές του Κόµµατός του). τόµ. Ζ', σ. 5734-5762.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το Ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο. τόµ.
ΙΣΤ', σ. 11850.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για την προστασία των ιδιωτικών και εθνικών υποδοµών της χώρας και του δικτύου ανακύκλωσης από κλοπές χαλκού και σκραπ. τόµ. Α', σ. 458.
Απόσυρση από τον Υπουργό Υγείας της τροπολογίας
248/18 που αφορά θέµατα του ΤΑΙΠΕΔ από το σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις", η οποία θα ξανακατατεθεί στο επόµενο νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΑ', σ. 8411.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4182,
ΦΕΚ: 185 A'/ 10.09.2013). τόµ. ΙΘ', σ. 13722, τόµ. ΚΓ', σ.
813-854, 855-903, 905-907.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4182,
ΦΕΚ: 185 A'/ 10.09.2013). τόµ. ΙΘ', σ. 13722, τόµ. ΚΓ', σ.
813-854, 855-903, 905-907.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την ανακοίνωση για συγχωνεύσεις Φορέων Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών. τόµ. Α', σ. 649.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το νέο οργανόγραµµα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και την κατάργηση τεσσάρων Περιφερειακών Κέντρων
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου. τόµ. ΙΓ', σ.
9693.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη δηµιουργία Ειδικών Οικονοµικών
Ζωνών (ΕΟΖ) στις ιδιαιτέρου εθνικού ενδιαφέροντος περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Α', σ. 488.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη δηµιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων για κοσοβοποίηση της Θράκης. τόµ. Γ', σ. 2185.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά Μαθητών για το
σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α'), µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4089, ΦΕΚ: 206 Α' /
26.10.2012). τόµ. Γ', σ. 2521, τόµ. Δ', σ. 2956-2967,29692971,3196-3221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη µελέτη του ΙΓΜΕ για θέµατα φυσικού αερίου και πετρελαίου από το σχιστόλιθο στην περιοχή της Ηπείρου. τόµ.
ΙΗ', σ. 13155.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη άµεσων εκτιµήσεων από τον ΕΛΓΑ στις αγροτικές καλλιέργειες
που επλήγησαν από ισχυρές χαλαζοπτώσεις στη Μακεδονία. τόµ. ΙΗ', σ. 13373.
ΠΕΡΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, αφενός, και της
Κοινότητας των Άνδεων και των χωρών µελών της, των Δηµοκρατιών της Βολιβίας, της Κολοµβίας, του Ισηµερινού,
του Περού και της Βολιβαρινής Δηµοκρατίας της Βενεζουέλας, αφετέρου, µετά του Παραρτήµατος αυτής". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4103, ΦΕΚ: 1
Α’/04.01.2013). τόµ. ΣΤ', σ. 4715, τόµ. Ζ', σ. 5262-5263.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και
άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την
Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Η', σ. 5769, τόµ. Θ', σ. 7192-7234, τόµ. Ι', σ. 72367250, 7253-7268, 7527-7545, 7836.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την πρόοδο της έρευνας για εξεύρεση υδρογονανθράκων
στη χώρα µας. τόµ. Θ', σ. 6981.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4135,
ΦΕΚ: 69 Α'/19.03.2013). τόµ. Ι', σ. 7557, τόµ. ΙΑ', σ.
8362-8369, 8519-8536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη µελέτη του ΙΓΜΕ για θέµατα φυσικού αερίου και πετρε-

λαίου από το σχιστόλιθο στην περιοχή της Ηπείρου. τόµ.
ΙΗ', σ. 13155.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ενηµέρωση για τον αγωγό φυσικού αερίου ΤΑΡ (Trans
Adriatic Pipeline) και την πρόοδο των ερευνών για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες. τόµ. ΙΘ', σ. 13791.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εξαίρεση των σχολικών επιτροπών
από τον αυξηµένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης που επιβλήθηκε στο πετρέλαιο. τόµ. Γ', σ. 2178.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα κριτήρια χορήγησης πετρελαίου
θέρµανσης στη Λέσβο και τις ορεινές περιοχές. τόµ. Ε', σ.
3409.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις επιπτώσεις από την αύξηση της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης. τόµ. Θ', σ. 6737.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανάγκη αντιµετώπισης των αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την εφαρµογή του µέτρου της εξίσωσης
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο
θέρµανσης και κίνησης. τόµ. Θ', σ. 6983.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και
άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την
Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Η', σ. 5769, τόµ. Θ', σ. 7192-7234, τόµ. Ι', σ. 72367250, 7253-7268, 7527-7545, 7836.
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε δηµοσιεύµατα για άρση της απαγόρευσης πλειστηριασµών ακινήτων αξίας µέχρι 200 χιλιάδων ευρώ. τόµ. Δ',
σ. 2954.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την ενδεχόµενη άρση της αναστολής
στους πλειστηριασµού της πρώτης κατοικίας από τον Ιανουάριο του 2014. τόµ. ΙΗ', σ. 13167.
ΠΛΟΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τη µη εφαρµογή της ελληνοτουρκικής συµφωνίας από τα πλοία υπό τουρκική σηµαία.
τόµ. ΙΘ', σ. 13731.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την πρακτική που ακολουθεί η Ανώνυµη Εταιρεία Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ) µε τους εισπράκτορές της. τόµ.
ΙΒ', σ. 8805.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΠΑΕ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος
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διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4077, ΦΕΚ:
168Α' / 31.08.2012). τόµ. Α', σ. 344, 563-602.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αντιµετώπιση κρουσµάτων βίας στους αθλητικούς
χώρους. τόµ. Γ', σ. 2183.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε
την απαγόρευση µετακίνησης των φιλάθλων της οµάδας
του Ηρακλή στο Βόλο, για τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα µε την τοπική οµάδα. τόµ. ΙΖ', σ. 12648.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε
την απαγόρευση µετακίνησης των φιλάθλων της οµάδας
του Ηρακλή στο Βόλο, για τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα µε την τοπική οµάδα. τόµ. ΙΖ', σ. 12648.
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τους ελέγχους "πόθεν έσχες" και την
φορολόγηση των χρηµάτων που διοχετεύτηκαν στο εξωτερικό από καλλιτέχνες και πολλούς "επώνυµους". τόµ. Γ', σ.
2422.
Αναφορά στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή: "Προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την
υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της
Τράπεζας HSBC". τόµ. ΙΔ', σ. 10767-10768.
ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
Ανακοινώνεται ότι ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής
ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, αναφορά του Εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος µε συνηµµένη ποινική προκαταρκτική δικογραφία που σχηµατίστηκε προκειµένου να
διακριβωθούν οι συνθήκες κατά τις οποίες είχε περιέλθει
στο Υπουργείο Οικονοµικών ψηφιακός δίσκος µε τα ονοµατεπώνυµα Ελλήνων υπηκόων που διατηρούσαν καταθέσεις σε τράπεζα στην Ελβετία. τόµ. Ζ', σ. 4955.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 3110 από 31 Δεκεµβρίου
2012 πρόταση που κατέθεσαν 72 Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς,
για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, σχετικά µε την υπόθεση της παράδοσης ψηφιακού δίσκου (CD) από το γαλλικό
Υπουργείο Οικονοµικών στις ελληνικές αρχές µε περιεχόµενο ηλεκτρονικά αρχεία µε ονόµατα Ελλήνων καταθετών
στην Τράπεζα HSBC της Ελβετίας («λίστα Lagarde») και για
την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της νόθευσης εγγράφου (άρθρο 242 παράγραφος 2 και 3 του Ποινικού
Κώδικα) και της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 του
Ποινικού Κώδικα) από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών
κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. τόµ. Η', σ. 5769-5782.

Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 36, από 7 Ιανουαρίου
2013, πρόταση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και
εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του
Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής
και το άρθρο 5 του ν. 3126/ 2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.
3961/2011 και για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων,
που αφορούν την υπόθεση της επονοµαζόµενης «λίστας
Lagarde» από τους: Α) κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου,
πρώην Υπουργό Οικονοµικών, για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων: α) της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο (άρθρο 242 παράγραφος 2 και 3 του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και 98 του Ποινικού Κώδικα), β) της απιστίας στην υπηρεσία (άρθρο 256 παράγραφος γ' υποπαράγραφος β' του Ποινικού Κώδικα), γ) της
παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα)
και δ) της πλαστογραφίας (άρθρο 216 του Ποινικού Κώδικα) και Β) κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, πρώην Υπουργό Οικονοµικών για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων: α) Της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο (άρθρο 242 παράγραφος 2 και 3 του Ποινικού
Κώδικα, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και 98 του Ποινικού Κώδικα), β) της απιστίας στην υπηρεσία (άρθρο 256
παράγραφος γ', υποπαράγραφος β' του Ποινικού Κώδικα)
και γ) της παραβίασης καθήκοντος (άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα). τόµ. Η', σ. 5796-5838.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 51 από 9 Ιανουαρίου 2013
πρόταση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων και όλοι οι Βουλευτές
του Κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και όλοι οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ.
Ν. Νικολόπουλος, συνολικά δηλαδή 37 Βουλευτές, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του πρώην Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου, καθώς και των πρώην Υπουργών Οικονοµικών κ.κ.
Ευάγγελου Βενιζέλου και Γεωργίου Παπακωνσταντίνου
κατ' άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος και 153 επόµενα
του Κανονισµού της Βουλής για τα αδικήµατα της νόθευσης
και υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. Η', σ. 5939-5962.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί
των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72)
Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της
Δηµοκρατικής Αριστεράς, σχετικά µε την υπόθεση της παράδοσης ψηφιακού δίσκου (CD) από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονοµικών στις ελληνικές αρχές, µε περιεχόµενο η-
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λεκτρονικά αρχεία µε ονόµατα Ελλήνων καταθετών στην
Τράπεζα HSBC της Ελβετίας, για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της νόθευσης εγγράφου και της παράβασης καθήκοντος τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242
παρ. 2 και 3 Π.Κ. και 259 Π.Κ. αντιστοίχως από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, σχετικά µε την επονοµαζόµενη «λίστα Λαγκάρντ»,
για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της υπεξαγωγής
εγγράφου από υπάλληλο, της απιστίας στην υπηρεσία, της
παράβασης καθήκοντος και της πλαστογραφίας τα οποία
προβλέπονται στα άρθρα 242 παρ. 2 και 3 Π.Κ. σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και 98 Π.Κ., 256 περ. γ’ υποπερ. β’
Π.Κ., 259 Π.Κ. και 216 Π.Κ. αντιστοίχως από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, και
για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της υπεξαγωγής
εγγράφου από υπάλληλο, της απιστίας στην υπηρεσία και
της παράβασης καθήκοντος τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242 παρ. 2 και 3 Π.Κ. σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94
και 98 Π.Κ., 256 περ. γ’ υποπερ. β’ Π.Κ. και 259 Π.Κ. αντιστοίχως από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση.
Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός
του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος,
προς διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του πρώην Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου καθώς και των πρώην Υπουργών Οικονοµικών κ.κ. Ευάγγελου Βενιζέλου και Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, για την ενδεχόµενη τέλεση των
αδικηµάτων της υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή, τα οποία προβλέπονται
στα άρθρα 242 παρ. 2 Π.Κ., 256 Π.Κ., 259 Π.Κ. και στο
άρθρο 18 του ν. 2523/1997 σε συνδυασµό µε το άρθρο 46
παρ. 1 εδ. β’ του Π.Κ. αντιστοίχως, από τους πρώην Πρωθυπουργούς κ.κ. Γεώργιο Παπανδρέου και Λουκά Παπαδήµο και από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευάγγελο
Βενιζέλο και για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων
της νόθευσης και υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της
άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή, τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242 παρ. 2 Π.Κ., 256Π.Κ., 259 Π.Κ. και
στο άρθρο 18 του ν.2523/1997 σε συνδυασµό µε το άρθρο
46 παρ. 1 εδ. β' Π.Κ. αντιστοίχως, από τον πρώην Υπουργό
Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και σύµφωνα
µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. Θ', σ. 66056695.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης και τον τρόπο ψηφοφορίας για τη
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ.
3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2
του ν.3961/2011, επί των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµά-

δων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή
κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ', σ. 6605-6612.
Ανακοινώνεται η κατάθεση της επιστολής του πρώην
Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου που απέστειλε προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ενόψει
της συζήτησης και λήψης απόφασης για σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος,
τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών" όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, επί
της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης
Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός τους, ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι
Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής
κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ', σ. 6617-6618.
Συζήτηση κατά πόσο επηρεάζουν την διεξαγωγή της συζήτησης για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής η συµπληρωµατική αναφορά του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, µε επισυναπτόµενα έγγραφα, σχετικά
µε την υπόθεση της αποκληθείσης "λίστας Λαγκάρντ" που
διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
τόµ. Θ', σ. 6680, 6681-6682, 6684.
Πρόταση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για µεταφορά της ψηφοφορίας επί της
πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2013, για να υπάρχει
χρόνος για µελέτη των πρόσθετων στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και ψηφοφορία επί της πρότασης. (Δεν
έγινε δεκτή). τόµ. Θ', σ. 6682.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 17 Ιανουαρίου
2013 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, όπως αυτή
τροποποιήθηκε κατά τη σηµερινή συνεδρίαση µε την υπ’ αριθµ. 990/689/22-1-2013 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής συγκροτήθηκε 13µελής Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011
«προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε
την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων
της Τράπεζας HSBC». τόµ. Θ', σ. 6788, 6790-6793.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC» έως
και την 29η Μαρτίου 2013. τόµ. ΙΑ', σ. 8266.
Ανακοινώνεται η παράταση λειτουργίας της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: «Προς διενέργεια προκαταρκτι-
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κής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC», για την
υποβολή του πορίσµατός της έως και την 15η Απριλίου
2013. τόµ. ΙΓ', σ. 9742.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: "Προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC", έως
και την 25η Απριλίου 2013. τόµ. ΙΔ', σ. 10767.
Ανακοινώνεται η παράταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
κατά του πρώην Υπουργού κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου,
σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της τράπεζας HSBC, ως τις 17 Ιουνίου 2013.
τόµ. ΙΕ', σ. 11268.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές κατέθεσαν πρόταση, κατά τα άρθρα 86 παρ.1 του Συντάγµατος
και 154-155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή που διενεργεί προκαταρτική εξέταση
κατά του πρώην Υπουργού κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν
και τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για
το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο
256 περίπτωση γ' υποπερίπτωση α' και β' Ποινικού Κώδικα). τόµ. ΙΖ', σ. 12610-12623.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που
κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα
άρθρα 86 παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε
την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων
της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη
προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256
περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ', σ. 12763-12830.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση που κατέθεσαν πενήντα
τέσσερις Βουλευτές µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της
Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο
αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία, έγινε δεκτή. τόµ. ΙΖ',
σ. 12830.
Ανακοινώνεται ότι η ήδη συσταθείσα Κοινοβουλευτική Επιτροπή µετά την απόφαση του Σώµατος για επέκταση της
προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση ενδεχόµενης
τέλεσης του αδικήµατος της απιστίας στην Υπηρεσία από
τον πρώην Υπουργό κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, θα υποβάλει
το πόρισµα και το αποδεικτικό υλικό συνολικώς ως την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013. τόµ. ΙΖ', σ. 12830.

Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC", που έχει
συσταθεί κατά τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού
της Βουλής, έως την Πέµπτη 4 Ιουλίου 2013. τόµ. ΙΗ', σ.
13313.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
«προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεώργιου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε
την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων
της Τράπεζας HSBC» υπέβαλε στις 4 Ιουλίου 2013 το Πόρισµα της στον Πρόεδρο της Βουλής, το οποίο θα καταχωριστεί στα Πρακτικά. τόµ. ΙΘ', σ. 13833 - 14103.
Συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC" περί
παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και
λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη
πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης,
όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα
της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου
86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του
Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου
6 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως
ισχύει. τόµ. Κ', σ. 14433-14488.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Ευάγγελος
Μεϊµαράκης κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης
µυστικής ψηφοφορίας για άσκηση ποινικής δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου για
τις αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές περιγράφονται στο πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, θα απευθύνει επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Αθανασίου για να αποστείλει κατάλογο των µελών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας που έχουν τα νόµιµα προσόντα, προκειµένου σε προσεχή συνεδρίαση της Ολοµέλειας να αναδειχθούν διά κληρώσεως τα πέντε τακτικά και τα τρία αναπληρωµατικά µέλη του δικαστικού συµβουλίου, καθώς και ο ασκών καθήκοντα εισαγγελέα µε τον αναπληρωτή του. τόµ.
Κ', σ. 14488.
Ανακοινώνεται η κατάθεση του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού
κ. Γεώργιου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC. τόµ. Κ', σ. 14488-14758.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας και σύµφωνα µε το άρθρο
86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, το άρθρο 157 παράγραφος 3 του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 8 του
ν. 3126/2003 περί «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, η Βουλή, αποδεχόµενη το πόρισµα για την πρόταση για άσκηση δίωξης της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «προς διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης κατά του
πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά
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µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC», αποφάσισε την άσκηση ποινικής
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου για τις αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές περιγράφονται στο ως άνω πόρισµα, το οποίο καταχωρίστηκε στα
Πρακτικά της Ολοµέλειας της Βουλής της συνεδρίασης της
5ης Ιουλίου 2013 και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής τόµ. Κ', σ. 14488.
Κλήρωση ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής, από τον
Πρόεδρο κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µεταξύ των µελών του
Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του
Συµβουλίου της Επικρατείας που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της
πρότασης για άσκησης δίωξης, για την ανάδειξη πέντε τακτικών και τριών αναπληρωµατικών µελών του Δικαστικού
Συµβουλίου, καθώς και του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα και του αναπληρωτή του, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και 2 του
Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν. 3126/2003 «Ποινική
ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει µετά την από 17 Ιουλίου 2013 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Οικονοµικών κ. Γεώργιου Παπακωνσταντίνου, για αξιόποινες πράξεις σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της τράπεζας HSBC. τόµ. ΚΑ', σ. 1489914909.
Ανακοινώνεται ότι µετά την υπ' αριθµόν 2138, από 16 Ιουλίου 2013, επιστολή του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Αθανασίου, απεστάλη προς τη Βουλή, µε το υπ’ αριθµόν 2167/167-2013 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατάλογος των µελών του
Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του
Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διοριστεί ή προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της
πρότασης για άσκηση δίωξης -31.12.2012- σύµφωνα µε τα
άρθρα 86 παρ. 4 του Συντάγµατος, 158 παρ. 1 και 2 του
Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν. 3126/2003 «Ποινική
ευθύνη των Υπουργών» όπως ισχύει. τόµ. ΚΑ', σ. 14899 14906.
Κλήρωση ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής, από τον
Πρόεδρό της, µεταξύ των µελών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθµό που
κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης για άσκηση
δίωξης, για την ανάδειξη του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισµού της
Βουλής και 8 του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών" όπως ισχύει, µετά την από 15 Ιουλίου 2013 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, για την άσκηση ποινικής
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, για αξιόποινες πράξεις, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC και την υπ’ αριθµόν 1/18-7-2013 απόφαση του Πενταµελούς Δικαστικού Συµβουλίου του άρθρου 86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος. τόµ. ΚΑ', σ. 15174, 15182,
15187.
Ανακοινώνεται ότι µετά την υπ' αριθµόν 2138/16-7-2013
επιστολή του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Αθανασίου απεστάλη προς τη Βουλή µε το υπ’ αριθµόν 2167/16-7-2013 έγ-

γραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατάλογος των µελών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διοριστεί ή προαχθεί στο
βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης
για άσκηση δίωξης 31-12-2012, σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παράγραφος 4 του Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και 2
του Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. ΚΑ', σ.
15174-15181.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν της από 17.7.2013 κληρώσεως ενώπιον του Σώµατος των µελών του Δικαστικού Συµβουλίου εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 1/18.7.2013 απόφαση του
πενταµελούς Δικαστικού Συµβουλίου του άρθρου 86 παρ. 4
του Συντάγµατος, µε την οποία εκρίθη ότι ο Αντεισαγγελέας
του Αρείου Πάγου κ. Παναγιώτης Νικολούδης πρέπει να απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων του Εισαγγελέως
στην εν λόγω υπόθεση λόγω αποκλεισµού. τόµ. ΚΑ', σ.
15182-15186.
ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την κοινή άσκηση της Πολεµικής
Αεροπορίας Ελλάδος και Ισραήλ µε αντικείµενο ενδεχόµενη επίθεση στο Ιράν. τόµ. Ζ', σ. 5418.
ΠΟΛΕΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τον πόλεµο που µαίνεται στη Συρία. τόµ.
ΙΣΤ', σ. 12080.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
Αναφορά στην "λίστα του ΣΔΟΕ" που διέρρευσε για τα υπό έλεγχο πολιτικά πρόσωπα. τόµ. Γ', σ. 1789, 1802, 1803,
1804, 1805, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί ελέγχου πολιτικών προσώπων από το ΣΔΟΕ. τόµ. Γ', σ. 1836.
Αναφορά σε τρέχοντα δηµοσιεύµατα που στοχοποιούν
πολιτικά πρόσωπα. τόµ. Γ', σ. 2120, 2130, 2154, 2157.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διερεύνηση από το ΣΔΟΕ υποθέσεων πολιτικών προσώπων. τόµ. Γ', σ. 2177.
Αναφορά στη "λίστα Λαγκάρντ" και σε "λίστα του ΣΔΟΕ"
που φέρονται να περιέχουν και πολιτικά πρόσωπα. τόµ. Γ',
σ. 2311, 2312, 2315, 2317, 2318, 2319, 2321, 2322,
2324, 2326.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διερεύνηση των υποθέσεων των πολιτικών προσώπων. τόµ. Γ', σ. 2508.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εσωτερικών: α) σχετικά µε τις περικοπές θέσεων
εργασίας στα πολιτιστικά και αθλητικά προγράµµατα των
δήµων και β) σχετικά µε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για τη λειτουργία των δηµοτικών καλλιτεχνικών
σχολών και ωδείων. τόµ. Δ', σ. 2572.
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις "περικοπές στους πολύτεκνους, τα
ειδικά µισθολόγια και τις αµοιβές Βουλευτών". τόµ. Α', σ.
768.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις οικονοµικές επιβαρύνσεις στις πολύτεκνες οικογένειες. τόµ. Α', σ. 822.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για τη στήριξη των τρίτεκνων και γενικότερα
των πολύτεκνων οικογενειών. τόµ. Ζ', σ. 5719.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη φορολόγηση των αυτοκινήτων των πολυτέκνων. τόµ. ΙΒ', σ. 8817.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη δυσµενή µεταχείριση των πολύτεκνων οικογενειών όσον αφορά τη φορολόγηση των ακινήτων. τόµ. ΙΔ',
σ. 10781.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τα προβλήµατα των συνταξιοδοτούµενων πολύτεκνων δηµοσίων υπαλλήλων. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12107.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Αναφορά στην επέτειο του Πολυτεχνείου. τόµ. ΣΤ', σ.
4709.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγµατος "ΑΘΗΝΑ" και τις αντιδράσεις της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας. τόµ. ΙΒ', σ. 9122.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αναδιάρθρωση του ακαδηµαϊκού χάρτη της Ελλάδος. τόµ. ΙΒ', σ. 9126.
ΠΟΛΩΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4112, ΦΕΚ: 21 Α’/29.01.2013). τόµ. Ζ',
σ. 5724, τόµ. Θ', σ. 6828-6831, 6847.
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας, σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας που αφορά στη συνεργασία εντός
του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜAMSCC)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4192, ΦΕΚ: 206 Α'/26.09.2013). ). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522,
τόµ. ΚΓ', σ. 1367-1376, 1536.
ΠΟΤΑΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το σχέδιο κατασκευής του φράγµατος στο Αώο ποταµό.
τόµ. ΙΕ', σ. 10971.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα
της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο των Αθηνών"". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4082, ΦΕΚ: 187
Α’/3.10.2012). τόµ. Α', σ. 240, τόµ. Β', σ. 11751180,1673-1713.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα
διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση - Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4084, ΦΕΚ: 190Α' / 08.10.2012). τόµ. Α', σ.
240, τόµ. Γ', σ. 1849-1852, 1854 - 1859, 2109 – 2167,
2267-2298.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων», της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής
των νόµων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012,
4051/2012 και 4071/2012», της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών
εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα»
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4079, ΦΕΚ: 180
Α’/20.9.2012). τόµ. Α', σ. 360, τόµ. Β', σ. 838-885, 899900, 902-942, 981-984.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος "Βοήθεια στο
Σπίτι"". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4087,
ΦΕΚ: 196Α' / 16.10.2012). τόµ. Α', σ. 438, τόµ. Γ', σ.
2473-2496.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι,
γραµµατείς των εφορευτικών επιτροπών και διερµηνείς της
τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν.
1892/1990 (Α’ 101)» και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4086, ΦΕΚ: 195Α' /
12.10.2012). τόµ. Α', σ. 496, τόµ. Γ', σ. 2308-2327.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις
Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα-Ελληνική Ακτοφυλακή" και λοιπές διατάξεις".
(Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4080, ΦΕΚ:
181 Α’/20.9.2012). τόµ. Α', σ. 496, τόµ. Β', σ. 967981,992-1011.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας έτους 2012» και άλλες διατάξεις»». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4088, ΦΕΚ: 204Α' /
25.10.2102). τόµ. Γ', σ. 1783, τόµ. Δ', σ. 2595-2609,
2611-2846.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174), της από 7
Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε
ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και
την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6)" (Α'
175) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4092, ΦΕΚ: 220 Α’/08.11.2012). τόµ. Γ', σ.
2427, τόµ. Ε', σ. 3225-3263, 3265 – 3323, 3344-3394,
3728-3777, 3822-3842.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α'), µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4089, ΦΕΚ: 206 Α' /
26.10.2012). τόµ. Γ', σ. 2521, τόµ. Δ', σ. 2956-2967,29692971,3196-3221.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής
ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ.
7/28.02.2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (Α’ 39)" (Α’
188)". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4116,
ΦΕΚ: 25 Α’/31.01.2013). τόµ. ΣΤ', σ. 4067, τόµ. Θ', σ.
6856-6874.
Αναφορά στις "Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου" που
έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. ΣΤ', σ. 4747, 4801,
4803, 4805, 4808, 4809, 4822, 4823, τόµ. Ζ’, σ. 5592,
5593, 5594, 5595, τόµ. Θ', σ. 6908, 6916, 6927, 6931,
6932, 6933, 6935, 6936, 6939.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία
"ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4118, ΦΕΚ: 32 Α’/06.02.2013). τόµ. Ζ', σ. 4910, τόµ. Θ',
σ. 6905-6910, 6914-6945, 7010-7012.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση της παρ. 16
του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις
(Α’249)»» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4117, ΦΕΚ: 29
Α’/05.02.2013). τόµ. Ζ', σ. 5197, τόµ. Θ', σ. 6785-6825,
6910.
Αναφορά στην επιλογή της Κυβέρνησης για νοµοθέτηση
µέσω Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Ζ', σ.
5592, 5593, 5594, 5595.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των
Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος
(ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ,
µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των
Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4111, ΦΕΚ: 18
Α’/25.01.2013). τόµ. Η', σ. 6252, 6327-6431.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας" και άλλες διατάξεις. (Κατάθεση-Συζήτηση- Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4128, ΦΕΚ: 51 Α’/28.2.2013). τόµ. Θ', σ.
7006, τόµ. Ι', σ. 7956-7993, τόµ. ΙΑ', σ. 8123.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της από 31-122012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής
Γραµµατείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4147, ΦΕΚ: 98 Α’ /26.04.2013). τόµ. Ι', σ.
7820, τόµ. ΙΔ', σ. 10240-10273, 10275-10290, 1065410668, 10787.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 1 της από
30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ""" και άλλες διατάξεις (Α’32)". (Κατάθεση- ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4163, ΦΕΚ: 155 Α'/28.06.2013).
τόµ. ΙΖ', σ. 12656, τόµ. ΙΗ', σ. 13301-13319.
Αναφορά στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου που
αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ', σ. 12942-12945, 12947, 12948,
12949, 12950, 12952, 12953, 12954, 13160, 13216,
13184, 13186, 13189, 13191, 13192, 13195, 13196,
13197, 13198, 13199, 13200, 13205, 13207, 13209,
13210, 13211, 13213, 13214, 13217, 13218, 13234,
13235, 13236, 13237, 13239, 13240, 13254, 13259,
13260, 13261, 13262, 13264, 13266, 13268, 13303,
13304, 13306, 13310, 13311, 13312, 13313, 13316.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Κατάργηση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν.3429/2005"".
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ', σ. 12955.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Περί
µη κύρωσης της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν.3429/2005
(Α',39, από 11.6.2013) και λοιπές διατάξεις". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δη-
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µοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Ευάγγελος Βενιζέλος και είκοσι έξι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ', σ. 12955.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Κατάργηση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 139
Α’)". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος και
οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ', σ.
13153.
Αναφορά στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για την
ΕΡΤ και στην απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
τόµ. ΙΗ', σ. 13329, 13331, 13343, 13344, 13345, 13346,
13347, 13349, 13350, 13351, 13353, 13354, 13383,
13403, 13404, 13405, 13406, 13408, 13411, 13414,
13420.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 10 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005
(Α’ 139)"". (Κατάθεση). τόµ. ΚΑ', σ. 15090.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003" (Α’ 154)". (Κατάθεση).
τόµ. ΚΒ', σ. 544.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης ΔηΒ οσίων Εσόδων" (Α’176)".
(Κατάθεση). τόµ. ΚΔ', σ. 1784.
ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4155, ΦΕΚ:
120 A'/29.05.2013). τόµ. ΙΔ', σ. 10718, τόµ. ΙΣΤ', σ.
11514-11554, 11556-11571, 11583-11586, 1179111809, 11998 – 12020, 12115.
ΠΡΑΤΗΡΙΑ-ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΙ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την εγκατάσταση συστήµατος εισροών
και εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου και της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΓ',
σ. 9833.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εισροών-εκροών στα πρατήρια καυσίµων για την αποφυγή της λαθρεµπορίας και της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΔ', σ. 10770.
ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε καταγγελία για κύκλωµα χορήγησης παράνοµων θεωρήσεων εισόδου σε Τούρκους υπηκόους από
την ελληνική Πρεσβεία στα Τίρανα. τόµ. Δ', σ. 2577.
ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρ-

θρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί
των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72)
Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της
Δηµοκρατικής Αριστεράς, σχετικά µε την υπόθεση της παράδοσης ψηφιακού δίσκου (CD) από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονοµικών στις ελληνικές αρχές, µε περιεχόµενο ηλεκτρονικά αρχεία µε ονόµατα Ελλήνων καταθετών στην
Τράπεζα HSBC της Ελβετίας, για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της νόθευσης εγγράφου και της παράβασης καθήκοντος τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242
παρ. 2 και 3 Π.Κ. και 259 Π.Κ. αντιστοίχως από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, σχετικά µε την επονοµαζόµενη «λίστα Λαγκάρντ»,
για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της υπεξαγωγής
εγγράφου από υπάλληλο, της απιστίας στην υπηρεσία, της
παράβασης καθήκοντος και της πλαστογραφίας τα οποία
προβλέπονται στα άρθρα 242 παρ. 2 και 3 Π.Κ. σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94 και 98 Π.Κ., 256 περ. γ’ υποπερ. β’
Π.Κ., 259 Π.Κ. και 216 Π.Κ. αντιστοίχως από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, και
για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της υπεξαγωγής
εγγράφου από υπάλληλο, της απιστίας στην υπηρεσία και
της παράβασης καθήκοντος τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242 παρ. 2 και 3 Π.Κ. σε συνδυασµό µε τα άρθρα 94
και 98 Π.Κ., 256 περ. γ’ υποπερ. β’ Π.Κ. και 259 Π.Κ. αντιστοίχως από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση.
Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός
του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος,
προς διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του πρώην Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου καθώς και των πρώην Υπουργών Οικονοµικών κ.κ. Ευάγγελου Βενιζέλου και Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, για την ενδεχόµενη τέλεση των
αδικηµάτων της υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή, τα οποία προβλέπονται
στα άρθρα 242 παρ. 2 Π.Κ., 256 Π.Κ., 259 Π.Κ. και στο
άρθρο 18 του ν. 2523/1997 σε συνδυασµό µε το άρθρο 46
παρ. 1 εδ. β’ του Π.Κ. αντιστοίχως, από τους πρώην Πρωθυπουργούς κ.κ. Γεώργιο Παπανδρέου και Λουκά Παπαδήµο και από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευάγγελο
Βενιζέλο και για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων
της νόθευσης και υπεξαγωγής εγγράφου, της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, της παράβασης καθήκοντος και της
άµεσης συνέργειας σε φοροδιαφυγή, τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 242 παρ. 2 Π.Κ., 256Π.Κ., 259 Π.Κ. και
στο άρθρο 18 του ν.2523/1997 σε συνδυασµό µε το άρθρο
46 παρ. 1 εδ. β' Π.Κ. αντιστοίχως, από τον πρώην Υπουργό
Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και σύµφωνα
µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. Θ', σ. 66056695.
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Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης και τον τρόπο ψηφοφορίας για τη
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ.
3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2
του ν.3961/2011, επί των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή
κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ', σ. 6605-6612.
Ανακοινώνεται η κατάθεση της επιστολής του πρώην
Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήµου που απέστειλε προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ενόψει
της συζήτησης και λήψης απόφασης για σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος,
τα άρθρα 153 του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών" όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, επί
της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης
Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός τους, ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι
Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής
κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ', σ. 6617-6618.
Συζήτηση κατά πόσο επηρεάζουν την διεξαγωγή της συζήτησης για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής η συµπληρωµατική αναφορά του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, µε επισυναπτόµενα έγγραφα, σχετικά
µε την υπόθεση της αποκληθείσης "λίστας Λαγκάρντ" που
διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
τόµ. Θ', σ. 6680, 6681-6682, 6684.
Πρόταση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για µεταφορά της ψηφοφορίας επί της
πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2013, για να υπάρχει
χρόνος για µελέτη των πρόσθετων στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και ψηφοφορία επί της πρότασης. (Δεν
έγινε δεκτή). τόµ. Θ', σ. 6682.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 17 Ιανουαρίου
2013 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, όπως αυτή
τροποποιήθηκε κατά τη σηµερινή συνεδρίαση µε την υπ’ αριθµ. 990/689/22-1-2013 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής συγκροτήθηκε 13µελής Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011
«προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε
την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων

της Τράπεζας HSBC». τόµ. Θ', σ. 6788, 6790-6793.
Αναφορά σχετικά µε τη λειτουργία της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής η οποία συγκροτήθηκε 13µελής Ειδική
Κοινοβουλευτική Επιτροπή, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του
Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των
Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 3961/2011 «προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,
κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC». τόµ. Θ', σ. 6788,
6789, 6790.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «Προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC» έως
και την 29η Μαρτίου 2013. τόµ. ΙΑ', σ. 8266.
Ανακοινώνεται η παράταση λειτουργίας της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: «Προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC», για την
υποβολή του πορίσµατός της έως και την 15η Απριλίου
2013. τόµ. ΙΓ', σ. 9742.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: "Προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC", έως
και την 25η Απριλίου 2013. τόµ. ΙΔ', σ. 10767.
Ανακοινώνεται η παράταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
κατά του πρώην Υπουργού κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου,
σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της τράπεζας HSBC, ως τις 17 Ιουνίου 2013.
τόµ. ΙΕ', σ. 11268.
Ανακοινώνεται ότι πενήντα τέσσερις (54) Βουλευτές κατέθεσαν πρόταση, κατά τα άρθρα 86 παρ.1 του Συντάγµατος
και 154-155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή που διενεργεί προκαταρτική εξέταση
κατά του πρώην Υπουργού κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν
και τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για
το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο
256 περίπτωση γ' υποπερίπτωση α' και β' Ποινικού Κώδικα). τόµ. ΙΖ', σ. 12610-12623.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που
κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα
άρθρα 86 παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε
την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων
της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη
προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256
περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµ-
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βανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ', σ. 12763-12830.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση που κατέθεσαν πενήντα
τέσσερις Βουλευτές µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της
Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο
αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία, έγινε δεκτή. τόµ. ΙΖ',
σ. 12830.
Ανακοινώνεται ότι η ήδη συσταθείσα Κοινοβουλευτική Επιτροπή µετά την απόφαση του Σώµατος για επέκταση της
προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση ενδεχόµενης
τέλεσης του αδικήµατος της απιστίας στην Υπηρεσία από
τον πρώην Υπουργό κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, θα υποβάλει
το πόρισµα και το αποδεικτικό υλικό συνολικώς ως την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013. τόµ. ΙΖ', σ. 12830.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC", που έχει
συσταθεί κατά τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού
της Βουλής, έως την Πέµπτη 4 Ιουλίου 2013. τόµ. ΙΗ', σ.
13313.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
«προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεώργιου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε
την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων
της Τράπεζας HSBC» υπέβαλε στις 4 Ιουλίου 2013 το Πόρισµα της στον Πρόεδρο της Βουλής, το οποίο θα καταχωριστεί στα Πρακτικά. τόµ. ΙΘ', σ. 13833 - 14103.
Συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC" περί
παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και
λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη
πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης,
όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα
της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου
86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του
Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου
6 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως
ισχύει. τόµ. Κ', σ. 14433-14488.
Ανακοινώνεται η κατάθεση του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού
κ. Γεώργιου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC. τόµ. Κ', σ. 14488-14758.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας και σύµφωνα µε το άρθρο
86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, το άρθρο 157 παράγραφος 3 του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 8 του
ν. 3126/2003 περί «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, η Βουλή, αποδεχόµενη το πόρισµα για την πρόταση για άσκηση δίωξης της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επι-

τροπής «προς διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης κατά του
πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά
µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC», αποφάσισε την άσκηση ποινικής
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου για τις αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές περιγράφονται στο ως άνω πόρισµα, το οποίο καταχωρίστηκε στα
Πρακτικά της Ολοµέλειας της Βουλής της συνεδρίασης της
5ης Ιουλίου 2013 και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής τόµ. Κ', σ. 14488.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
παράταση του προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι". τόµ. Α',
σ. 259.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος "Βοήθεια στο
Σπίτι"". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4087,
ΦΕΚ: 196Α' / 16.10.2012). τόµ. Α', σ. 438, τόµ. Γ', σ.
2473-2496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
συνέχιση του προγράµµατος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών "Βοήθεια στο Σπίτι". τόµ. Β', σ. 1168.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το νέο πρόγραµµα "Φροντίδα κατ' οίκον" που υλοποιούν οι δηµοτικές
επιχειρήσεις των δήµων. τόµ. Γ', σ. 2239.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
διασφάλιση της εργασίας όλων των εργαζοµένων που απασχολούνται στις κοινωνικές δοµές. τόµ. Ι', σ. 7930.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το εργασιακό µέλλον των εργαζοµένων
στο πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι". τόµ. ΙΑ', σ. 8775.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, σχετικά µε το
πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι". τόµ. ΚΔ', σ. 1793.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία και στην προσβασιµότητα του ιστότοπου "Διαύγεια". τόµ. ΙΑ', σ. 8655.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3861/2010
από όλους τους φορείς του δηµοσίου. τόµ. ΙΖ', σ. 12215.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά α) µε τη µείωση των θέσεων στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της
χώρας και β) µε τα προγράµµατα αυτεπιστασίας των δήµων.
τόµ. Α', σ. 724.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013".
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4152, ΦΕΚ: 107
Α’/09.05.2013). τόµ. ΙΕ', σ. 11334-11451.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
υλοποίηση του προγράµµατος των 400.000 θέσεων προσωρινής εργασίας. τόµ. ΙΖ', σ. 12645.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
χρηµατοδότηση του προγράµµατος "Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής" από αδιάθετους πόρους
του ΕΣΠΑ. τόµ. ΚΒ', σ. 764.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις πιστώσεις και τις εγγυήσεις για την υλοποίηση εγκεκριµένων προγραµµάτων
στον αγροτικό τοµέα. τόµ. ΙΓ', σ. 9523.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη στήριξη των
νέων αγροτών µέσα από το πρόγραµµα «Αλέξανδρος
Μπαλτατζής» και το Ταµείο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας.
τόµ. ΙΓ', σ. 9691.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ένταξη έργων
του Νοµού Τρικάλων στο Πρόγραµµα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». τόµ. ΙΣΤ', σ. 12026.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την πορεία εφαρµογής του Ειδικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος για τη "Διοικητική Μεταρρύθµιση 20072013". τόµ. Γ', σ. 1755.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το έργο " Επέκτασης Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Χανίων" και την ένταξη του στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα " Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη "(ΕΠΠΕΡΑΑ).
τόµ. ΣΤ', σ. 4753.
Συζήτηση ερώτησης και αίτηση κατάθεσης εγγράφων
προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε την παραχώρηση χρήσης ακινήτου
στην ΜΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ από το Δήµο Αθηναίων για την υλοποίηση του προγράµµατος "Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρωπίνου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών" του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΕ', σ. 11098.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. τόµ.
Α', σ. 427.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους που
προσλήφθηκαν µέσω ΜΚΟ στα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας. τόµ. Γ', σ. 2527.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
Πρόγραµµα «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» για το 2013. τόµ. ΙΘ', σ. 14104.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
τα Προγράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας. (Επερωτώντες:
Δεκαοκτώ (18) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου). τόµ. Η', σ. 5783-5844.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων του προγράµµατος "κοινωφελούς εργασίας" της
ΜΚΟ "ΑΘΗΝΑ" στα δηµόσια νοσοκοµεία της Αττικής. τόµ.
Θ', σ. 6749.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την παράταση
των υφιστάµενων και την προκήρυξη νέων προγραµµάτων
κοινωφελούς εργασίας. τόµ. ΙΒ', σ. 9159.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΒΟΥΛΗΣ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή του Προέδρου του
Σώµατος για την ΙΕ’ Περίοδο Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 35-37.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή τριών Αντιπροέδρων
από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική
Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την τέταρτη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από
την πέµπτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, δύο Κοσµητόρων από το κόµµα της πρώτης σε δύναµη Κοινοβουλευτικής Οµάδας, ενός Κοσµήτορα από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς και τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα,
ενός από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα
και ενός από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα,
της ΙΕ' Περιόδου της Α' Συνόδου. τόµ. Α', σ. 39-40.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή τριών Αντιπροέδρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική
Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την τρίτη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από
την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την πέµπτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, δύο Κοσµητόρων από το κόµµα της πρώτης σε δύναµη Κοινοβουλευτικής Οµάδας, ενός Κοσµήτορα από τη
δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς και
τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα και ενός από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, της ΙΕ' Περιόδου της Α' Συνόδου.
τόµ. Α', σ. 40.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθησαν για την ΙΕ' Περίοδο για το αξίωµα
του Α' Αντιπροέδρου ο κ. Ιωάννης Τραγάκης, του Β' Αντιπροέδρου ο κ. Αθανάσιος Νάκος, του Γ' Αντιπροέδρου ο κ.
Χρήστος Μαρκογιαννάκης, του Δ' Αντιπροέδρου ο κ. Ιωάννης Δραγασάκης, του Ε' Αντιπροέδρου ο κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος και του ΣΤ' Αντιπροέδρου η κ. Μαρία Κόλλια Τσαρούχα. τόµ. Α', σ. 40.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία ο προτεινόµενος για το αξίωµα του Ζ' Αντιπροέδρου κ. Πολύβιος Ζησιµόπουλος δεν εκλέγεται γιατί δεν
συγκέντρωσε τις απαιτούµενες ψήφους. τόµ. Α', σ. 40.
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Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για το αξίωµα των Κοσµητόρων της
Βουλής της ΙΕ' Περιόδου της Α' Συνόδου οι κ.κ. Κωνσταντίνος Κουκοδήµος, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και Αθανάσιος Αθανασίου. τόµ. Α', σ. 40.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για το αξίωµα των Γραµµατέων της
Βουλής της ΙΕ' Περιόδου της Α' Συνόδου οι κ.κ. Χρίστος
Δήµας, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, Ιωάννης Κεφαλογιάννης, Μάξιµος Σενετάκης, Μαρία Μπόλαρη και Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος. τόµ. Α', σ. 40.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή ενός Κοσµήτορα από
τη Συµπολίτευση. τόµ. Α', σ. 331-335, 337.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή ενός
Κοσµήτορα από τη Συµπολίτευση τόµ. Α', σ. 331-335, 337.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκε για το αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής της ΙΕ' Περιόδου της Α' Συνόδου ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής. τόµ. Α', σ. 337.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από µυστική ψηφοφορία, ο κ.
Ιωάννης Δριβελέγκας εκλέγεται για το αξίωµα του Ε' Αντιπροέδρου της Βουλής της ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Κ', σ. 14170.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Αναφορά στο προεδρικό διάταγµα που υπογράφηκε στο
Βερολίνο. τόµ. Η', σ. 6525, 6526.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη του
Προέδρου του Σώµατος της ΙΕ’ Περιόδου της Βουλής. τόµ.
Α', σ. 35.
Εναρκτήριος οµιλία του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου - Βασίλειου Μεϊµαράκη. τόµ. Α', σ. 35 - 37.
Ανακοινώνεται η εκλογή του Ευάγγελου-Βασιλείου Μεϊµαράκη για το αξίωµα του Προέδρου της Βουλής για την ΙΕ’
Περίοδο. τόµ. Α', σ. 35.
Αναφορά στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη και στα δηµοσιεύµατα που τον εµπλέκουν σε "σκάνδαλο αγοραπωλησιών ακινήτων". τόµ. Γ', σ. 2351, 2353.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου-Βασιλείου Μεϊµαράκη στην απόφαση του να κάνει χρήση του
άρθρου για την αναπλήρωση του Προέδρου της Βουλής από την Έδρα, µέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα των αρµοδίων αρχών για τις εις βάρος του καταγγελίες. τόµ. Γ', σ.
2352.
Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Ευάγγελος Μεϊµαράκης ανακοινώνει προς το Σώµα τον θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου
της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου και εκφράζει τη θλίψη του
καθώς και όλου του Σώµατος. τόµ. ΙΓ', σ. 9750.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Αναφορά στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη και στη στάση του απέναντι στα δηµοσιεύµατα που τον
εµπλέκουν σε "σκάνδαλο αγοραπωλησιών ακινήτων". τόµ.
Γ', σ. 1789, 1790, 1802, 1803, 1805, 1807, 1809, 1810,
1811.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη θέσπιση ειδικής σήµανσης που θα
πιστοποιεί την ελληνική προέλευση των προϊόντων. τόµ.
ΣΤ', σ. 4893.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-

τας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4177, ΦΕΚ: 173 A'/08.08.2013).
τόµ. Κ', σ. 14429, τόµ. ΚΒ', σ. 54-96, 233-278.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΠ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την απονοµή δικαιοσύνης στα φαινόµενα διαφθοράς στο Πυροσβεστικό Σώµα. τόµ. Α', σ. 457.
ΠΡΟΝΟΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την κατάσταση που διαµορφώνεται στις ιατροφαρµακευτικές και προνοιακές παροχές στο λαό. (Επερωτώντες: Η
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και έντεκα
(11) Βουλευτές του Κόµµατός της). τόµ. Β', σ. 1743-1762.
ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ-ΠΡΟΞΕΝΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για την τροποποίηση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας, σχετικά µε την ίδρυση Προξενικών Αρχών". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4108, ΦΕΚ: 8 Α’/09.01.2013). τόµ. Ζ', σ.
5570. τόµ. ΣΤ', σ. 4890.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας αναφορικά µε διπλωµατικά
και προξενικά προνόµια και ασυλίες προσώπων µε διπλή ιθαγένεια". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4107, ΦΕΚ: 7 Α’/09.01.2103). τόµ. ΣΤ', σ. 4890, τόµ. Ζ',
σ. 5575.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη λειτουργία του Γενικού Προξενείου
της Ελλάδας στη Φιλιππούπολη. τόµ. ΙΕ', σ. 11306.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε
την πρόσληψη επιτυχόντων του ΑΣΕΠ. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12108.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τα µέτρα για
τη νέα αντιπυρική περίοδο. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12110.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών από τη λειτουργία των ανταλλακτηρίων χρυσού και των
ενεχυροδανειστηρίων. τόµ. Α', σ. 413.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την περιβαλλοντική υποβάθµιση της Λίµνης Κορώνειας.
τόµ. Γ', σ. 2517.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ένταξη µεγάλης έκτασης του Νοµού Τρικάλων σε καθεστώς υψηλής προστασίας µε το δίκτυο "Natura 2000". τόµ.
ΙΓ', σ. 9843.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την επικινδυνότητα για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον
από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης. τόµ. ΙΔ', σ.
10772.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μνηµόνιο Κατανόησης στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4156, ΦΕΚ:
122 A'/31.05.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΙΖ', σ.
12275-12295.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4178, ΦΕΚ: 174
A'/08.08.2013). τόµ. ΚΑ', σ. 15115, τόµ. ΚΒ', σ. 508-552,
574-616, 637-654.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε το ζήτηµα της σύλληψης και κράτησης των οροθετικών
γυναικών. τόµ. Α', σ. 276.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την τήρηση των νόµιµων διαδικασιών και την ηθική αποκατάσταση για τις οροθετικές, φυλακισµένες γυναίκες στις
φυλακές Κορυδαλλού. τόµ. Α', σ. 438.
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη δηµιουργία προσφυγικών καταυλισµών σε νησιά του Αιγαίου.
τόµ. Γ', σ. 2331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη διαγραφή των προστίµων που αφορούν τη στεγαστική αποκατάσταση των νεοπροσφύγων Ποντίων από την τέως
Σοβιετική Ένωση. τόµ. ΣΤ', σ. 4721.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΠΕΔΕ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής
ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ' αριθµόν 7/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (Α'39)"
(Α'188)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4116, ΦΕΚ: 25 Α’/31.01.2013). τόµ. ΙΣΤ’, σ. 4067, τόµ.
Θ', σ. 6856-6874.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ:
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κατάργηση του άρθρου 324 και του Παραρτήµατος ΧΙ του
Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012) που αφορά την έγκριση του Σχεδίου Συµφωνίας Συµβιβασµού µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών της Siemens

A.G. και Siemens Α.Ε.". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνος Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 266.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Για την
οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του.) (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α', σ.
461, τόµ. Γ’, σ. 2347-2409.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας". (Προτείνοντες: Η Γενική Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του κόµµατός
της). (Κατάθεση- Συζήτηση). τόµ. Α', σ. 728, τόµ. ΙΣΤ', σ.
12141-12171.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Για την
ελεύθερη πρόσβαση στην οικονοµική και επιχειρηµατική
ζωή". (Προτείνων: Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Α. Λοβέρδος). (Κατάθεση). τόµ. Ι', σ. 7958.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Για τη
δανειοδότηση νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού
τοµέα και πολιτικών κοµµάτων". (Προτείνων: Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας κ. Ν. Νικολόπουλος). (Κατάθεση).
τόµ. ΙΕ', σ. 10879.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Για τη
δανειοδότηση νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού
τοµέα και πολιτικών κοµµάτων". (Προτείνοντες: Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος και η Βουλευτής των
Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ρ. Μακρή). (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ',
σ. 11315.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας". (Προτείνοντες: Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και είκοσι πέντε Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ.
ΙΒ', σ. 9495.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση Εκδηλώσεων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας". (Προτείνοντες: Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και είκοσι έξι Βουλευτές του Κόµµατός του, και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Φώτης Κουβέλης και οι 13 Βουλευτές του κόµµατός του).
(Κατάθεση). τόµ. ΙΖ', σ. 12610.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποιήσεις του ν.
927/1979 και άλλες διατάξεις". (Προτείνοντες: Ενενήντα
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ', σ.
12645.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την καταπολέµη-
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ση του ρατσισµού και των εγκληµάτων µε ρατσιστικά χαρακτηριστικά". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και
οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ', σ.
12694.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διατάξεις για την επιτάχυνση εκδίκασης ένδικων µέσων στο Συµβούλιο της Επικρατείας για την υλοποίηση των επενδύσεων". (Προτείνων:
Ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μ. Κεφαλογιάννης).
(Κατάθεση). τόµ. Κ', σ. 14442.
Υπουργείο Εξωτερικών
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εξωτερικών: "Ανακήρυξη της Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης από την Ελληνική Δηµοκρατία". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή
κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του). (Κατάθεση). τόµ. Γ', σ. 2456.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Για την κατάργηση της υπ' αριθµόν 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου για την
επανασύσταση του «Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)»
και του «Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)»». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α', σ. 240, τόµ. ΙΕ',
σ. 10996-11005, 11019-11050.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και τριάντα
ένας Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση- ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4162, ΦΕΚ: 150 Α'/21.06.2013).
τόµ. Α', σ. 289, τόµ. ΙΗ', σ. 13172-13219.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Άµεσα µέτρα για την προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και και των µικροµεσαίων αγροτών". (Προτείνοντες: Η Γενική Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα
Παπαρήγα και οι Βουλευτές του κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 728.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κατάργηση των διατάξεων περί
της απορρύθµισης του δικαίου της καταγγελίας της σχέσης
εργασίας". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ.
12155.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Ρύθµιση οφειλών προς
Ο.Α.Ε.Ε.". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης και οι Βουλευτές του κόµµατος του). (Κατάθεση). τόµ.
ΚΓ', σ. 1371.
Υπουργείο Εσωτερικών
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Για την
κατάργηση και τροποποίηση διατάξεων άρθρων του ν.
3023/2002: "Για τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµά-

των από το κράτος", έσοδα και δαπάνες, προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των υποψήφιων Βουλευτών". Προτείνοντες: Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 240.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Για την
κατάργηση και τροποποίηση διατάξεων άρθρων του ν.
3284/2004 "Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας" και του ν. 3838/2010 "Σύγχρονες διατάξεις για
την ελληνική ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις" και για την υποχρέωση κτήσης ελληνικού γένους υποψηφίων παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάµεων
και των Σωµάτων Ασφαλείας". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και οι Βουλευτές του
κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 240.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Ρύθµιση θεµάτων του Κώδικα Ιθαγένειας". (Προτείνοντες: Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 240.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Μείωση
αριθµού Βουλευτών-ασυµβίβαστο της βουλευτικής µε την υπουργική ιδιότητα". (Προτείνων: Ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Π. Σιούφας). (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ.
11521.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Μείωση
αριθµού των Βουλευτών". (Προτείνων: Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος). (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ.
11521.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: «Για την
κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης εργαζοµένων πριν
και µετά την κήρυξη απεργίας». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς / Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατος του). (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 12051.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Για τη
χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων και άλλες διατάξεις". (Προτείνοντες: Οι ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Α. Λοβέρδος και Χ. Αηδόνης). (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 12155.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: «Απαγόρευση επιβολής πολιτικής επιστράτευσης λόγω απεργίας
και άλλων κινητοποιήσεων των εργαζοµένων». (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και οι
Βουλευτές του κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ', σ.
12215.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Για µείωση των Βουλευτών σε διακόσιους (200)". (Προτείνων: Ο
Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος). (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ', σ. 13662.
Υπουργείο Οικονοµικών
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Κατάργηση των Μνηµονίων, του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και των εφαρµοστικών τους νόµων-καταγγελία των Δανειακών Συµβάσεων
που έχουν ως προαπαιτούµενο την εφαρµογή των Μνηµονίων". (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα
Παπαρήγα και οι Βουλευτές του κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 240.
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Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα
για την οικονοµική διευκόλυνση των δανειοληπτών». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση).
τόµ. ΣΤ', σ. 4749.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Κατάργηση των ρυθµίσεων περί την µείωση της απασχόλησης
στον δηµόσιο τοµέα και την αναδιοργάνωση των δηµοσίων
υπηρεσιών". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και
οι Βουλευτές του κόµµατός του).(Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ.
5461.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα
προστασίας ευπαθών οµάδων του πληθυσµού". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ.
Ζ', σ. 5568.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Περικοπή Στεγαστικών Δανείων Πρώτης Κατοικίας". (Προτείνων βουλευτής: κ. Π. Σιούφας). (Κατάθεση). τόµ. Ι', σ.
7787.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Διαγραφή καταχωρήσεων των αρχείων της Τειρεσίας Α.Ε."
(Προτείνοντες: Οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας κ.κ. Π.
Σιούφας και Χ. Κέλλας). (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ', σ. 8563.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Κατάργηση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν.3429/2005"".
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ', σ. 12955.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Περί
µη κύρωσης της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν.3429/2005
(Α',39, από 11.6.2013) και λοιπές διατάξεις". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Ευάγγελος Βενιζέλος και είκοσι έξι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ', σ. 12955.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Κατάργηση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 139
Α’)". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος και
οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ', σ.
13153.
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Για τη λειτουργία των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". (Προτείνοντες: Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του Κόµµατός του).
(Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 339.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Νέο Λύκειο και

σύστηµα πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση).
τόµ. Ζ', σ. 5759.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τεχνολογικό Λύκειο". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του).
(Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ. 5759.
Υπουργείο Υγείας
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας: "Για την ένταξη των τριτέκνων οικογενειών ως πολυτέκνων στο
ν.1910/1944". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και
οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ.
5249.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2011 και συζήτηση και ψήφιση
του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013. τόµ. Ε', σ. 3985-4006, 4017.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρας, καταθέτει στον Πρόεδρο της Βουλής κ. ΕυάγγελοΒασίλειο Μεϊµαράκη µε τη µορφή stick (ψηφιακό µέσο αποθήκευσης) τον Κρατικό Προϋπολογισµό του οικονοµικού
έτους 2013 και τους Προϋπολογισµούς ορισµένων ειδικών
ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2013. τόµ.
Ε', σ. 3822.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4095, ΦΕΚ:
226 Α’/15.11.2012). τόµ. Ε', σ. 3822, τόµ. ΣΤ', σ. 4273 4317, 4319-4368, 4370-4468, 4469-4631.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη δυσαρµονία των στοιχείων του
κρατικού προϋπολογισµού 2013 µεταξύ της Τράπεζας της
Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονοµικών. (Επερωτώντες:
Οι Aνεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Ν. Σταυρογιάννης, Π. Μουτσινάς, Ι. Κουράκος, Μ. Μπόλαρης, Γ. Κασσαπίδης, Ν. Νικολόπουλος, Θ. Παραστατίδης και Ο. Βουδούρης). τόµ.
ΚΔ', σ. 2129-2145.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, µε
θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" και µε την οποία ανακοινώνονται προς το Σώµα τα Προεδρικά Διατάγµατα 82/20-62012, 83/20-6-2012, 84/21-6-2012, 86/21-6-2012 και
87/22-6-2012. τόµ. Α', σ. 27-32.
Ανακοινώνεται το υπ’ αριθµ. 82/20-6-2012 Προεδρικό
Διάταγµα, µε το οποίο έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Πρωθυπουργός κ. Παναγιώτης Πικραµµένος του
Όθωνα και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του. τόµ. Α', σ.
27 - 28.
Ανακοινώνεται το υπ’ αριθµ. 83/20-6-2012 Προεδρικό
Διάταγµα, µε το οποίο διορίστηκε Πρωθυπουργός ο Αντώ-
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νιος Σαµαράς του Κωνσταντίνου, Αρχηγός του Κόµµατος
της "Νέας Δηµοκρατίας". τόµ. Α', σ. 28.
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΝΟΜΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης του
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση
αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο των Αθηνών"".
(Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4082, ΦΕΚ:
187 Α’/3.10.2012). τόµ. Α', σ. 240, τόµ. Β', σ. 11751180,1673-1713.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη δηµόσια συνάθροιση Πακιστανών στο κέντρο της Αθήνας.
τόµ. Α', σ. 509.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αποµάκρυνση των παράνοµων µεταναστών και την αποκατάσταση του αισθήµατος ασφάλειας των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας. τόµ. Γ', σ. 1845.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αδυναµία διάγνωσης και αντιµετώπισης των
περιστατικών φυµατίωσης στη Θεσσαλονίκη λόγω έλλειψης
µηχανολογικού εξοπλισµού και υλικών. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11839.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη βελτίωσης της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Α', σ. 819.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την πρωτοβάθµια υγειονοµική περίθαλψη στη Χίο. τόµ.
Ε', σ. 3967.
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος
διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4077, ΦΕΚ:
168Α' / 31.08.2012). τόµ. Α', σ. 344, 563-602.
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από την πυρκαγιά σε χωριά του
Δήµου Κισσάµου Χανίων. τόµ. Α', σ. 294.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά: α) µε τα µέτρα αντιµετώπισης των δασικών πυρκαγιών
και β) µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των πυρκαγιών.
τόµ. Α', σ. 507.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αντιµετώπιση πυρκαγιάς του Αγίου Όρους στη Χαλκιδική στις 8-8-2012. τόµ. Α', σ. 698.
Αναφορά στις καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. ΚΒ', σ. 422.
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τις ενέργειες για το χαρακτηρισµό της
Χίου ως πυρόπληκτης περιοχής και τη χρηµατοδότησή της
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλληλεγγύης. τόµ. Θ', σ. 6725.

ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ-ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καθυστέρηση στη ρύθµιση των δανείων των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων νοµών. τόµ. Α',
σ. 628.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: α) σχετικά
µε την ανάγκη καταβολής αποζηµιώσεων των µαστιχοπαραγωγών Χίου που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές
και β) σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποκατάστασης των ζηµιών µετά την καταστροφική φωτιά στη Χίο. τόµ. Α', σ. 634.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων που προκάλεσε η πυρκαγιά στη Χίο. τόµ.
Β', σ. 1036.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
αποζηµιώσεων στους πυρόπληκτους της Τροιζηνίας. τόµ.
Γ', σ. 2526.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν από τις
πυρκαγιές στη Ζάκυνθο. τόµ. Δ', σ. 2930.
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και την ετοιµότητα του
κρατικού µηχανισµού. τόµ. ΙΖ', σ. 12175.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ανάγκη στάθµευσης πυροσβεστικού ελικοπτέρου στα Χανιά.
τόµ. Α', σ. 258.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την απονοµή δικαιοσύνης στα φαινόµενα διαφθοράς στο Πυροσβεστικό Σώµα. τόµ. Α', σ. 457.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την πρόσληψη των επιτυχόντων επτακοσίων είκοσι πέντε Δόκιµων
Πυροσβεστών στο Πυροσβεστικό Σώµα. τόµ. ΙΓ', σ. 9775.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και την ετοιµότητα του
κρατικού µηχανισµού. τόµ. ΙΖ', σ. 12175.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη χορήγηση του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
στο Πυροσβεστικό Σώµα. τόµ. ΙΖ', σ. 12177.
Ρ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την πολιτική αντιµετώπιση των φαινοµένων ρατσιστικής βίας. τόµ.
Α', σ. 497.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντι-
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µετώπιση της ρατσιστικής βίας στη χώρα µας. τόµ. Θ', σ.
6976.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας". (Προτείνοντες: Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και είκοσι πέντε Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ.
ΙΒ', σ. 9495.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε το συµβάν στη Μανωλάδα και την έκθεση του Επιτρόπου
του Συµβουλίου της Ευρώπης κ. Νιλς Μούιζνιεκς. τόµ. ΙΕ',
σ. 11246.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την απόσυρση του σχεδίου νόµου για την καταπολέµηση
του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12022.
Ανακοινώνεται ότι Ιερείς της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κατέθεσαν ψήφισµα για το σχέδιο
νόµου κατά του ρατσισµού. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12104.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση Εκδηλώσεων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας". (Προτείνοντες: Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και είκοσι έξι Βουλευτές του κόµµατός του, και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Φώτης Κουβέλης και οι 13 Βουλευτές του κόµµατός του).
(Κατάθεση). τόµ. ΙΖ', σ. 12610.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποιήσεις του ν.
927/1979 και άλλες διατάξεις". (Προτείνοντες: Ενενήντα
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ', σ.
12645.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την καταπολέµηση του ρατσισµού και των εγκληµάτων µε ρατσιστικά χαρακτηριστικά". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και
οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ', σ.
12694.
ΡΟΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στέγασης και δηµοτολογικής τακτοποίησης των Ελλήνων Ροµά. τόµ. ΚΒ', σ. 304.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την εξαφάνιση των πεντακοσίων δύο παιδιών Ροµά από
το ίδρυµα "Αγία Βαρβάρα". τόµ. ΚΔ', σ. 1800.
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ρουµανίας στο Γεωργικό Τοµέα". (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ', σ.
8040.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας

της Ρουµανίας περί Συνεργασίας στο Στρατιωτικό Τοµέα".
(Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4200, ΦΕΚ:
217 Α'/11.10.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΔ', σ.
2275.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της
Τσέχικης Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου
Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας
και της Βόρειας Ιρλανδίας, αναφορικά µε την Ίδρυση, Διοίκηση και Λειτουργία του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας
Χηµικής, Βιολογικής Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας
(JCBRN Defense COE Operation MOU)". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4193, ΦΕΚ: 207
A'/26.09.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12780, τόµ. ΚΓ', σ. 13661375, 1430.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της
Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου
Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
της Βόρειας Ιρλανδίας και του Στρατηγείου της Ανώτατης
Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού, σχετικά µε τη
Λειτουργική Σχέση που αφορά το Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής
Άµυνας (JCBRN Defence COE Functional Relationship
MOU)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4191,
ΦΕΚ: 205 A'/26.09.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12780, τόµ. ΚΓ', σ.
1366-1376.
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανάγκη συµφωνίας για νέο ρυθµιστικό σχέδιο για την
Αττική. τόµ. ΙΖ', σ. 12656.
ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων ενηµέρωσης των πολιτών σε συµβάντα ατµοσφαιρικής ρύπανσης. τόµ. Α', σ. 295.
ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά µε τη ρύπανση του Θερµαϊκού
Κόλπου από την Μονάδα Καθαρισµού Αποβλήτων (ΜΚΑ)
της Βιοµηχανικής Περιοχής της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ', σ.
8812.
ΡΩΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης βίζας για τους Ρώσους τουρίστες που επισκέπτονται
την Ελλάδα. τόµ. ΙΖ', σ. 12653.
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ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για την
Αµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4197, ΦΕΚ:
213 Α'/10.10.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΔ', σ.
1968-1969.
Σ
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ-ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την αποκατάσταση των σεισµοπλήκτων
στους Νοµούς Αχαϊας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας. τόµ.
Ε', σ. 3910.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την αποκατάσταση των σεισµοπαθών
της 8ης Ιουνίου του 2008 του Νοµού Ηλείας. τόµ. Ι', σ.
7556.
ΣΕΡΒΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Σερβίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας". (Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4166, ΦΕΚ:
158Α'/ 09.07.2013). τόµ. ΙΔ', σ. 10812, τόµ. ΙΘ', σ. 13689
- 13691.
ΣΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4155, ΦΕΚ:
120 A'/29.05.2013). τόµ. ΙΔ', σ. 10718, τόµ. ΙΣΤ', σ.
11514-11554, 11556-11571, 11583-11586, 1179111809, 11998 – 12020, 12115.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε το σχεδιασµό της Κυβέρνησης για τον
ΟΣΕ και τις σιδηροδροµικές µεταφορές. τόµ. Α', σ. 491.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη σύνδεση Αλεξανδρούπολης και
Μπουργκάς µε σιδηροδροµική γραµµή. τόµ. Β', σ. 1737.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την επαναλειτουργία της σιδηροδροµικής γραµµής Αγρινίου - Μεσολογγίου. τόµ. ΙΖ', σ. 12220.
ΣΙΚIΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
"Σικιαρίδειο Ίδρυµα". τόµ. Β', σ. 1732.
SIEMENS
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κατάρ-

γηση του άρθρου 324 και του Παραρτήµατος ΧΙ του
Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012) που αφορά την έγκριση του Σχεδίου Συµφωνίας Συµβιβασµού µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Εταιρειών της Siemens
A.G. και Siemens Α.Ε.". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνος Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 266.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απόπειρα εξώδικου συµβιβασµού µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της "SIEMENS".
(Επερωτώντες: Οι Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.κ. Α. Τσίπρας, Π. Λαφαζάνης, Δ. Παπαδηµούλης, Π. Κουρουµπλής,
Θ. Δρίτσας, Ζ. Κωνσταντοπούλου, Σ. Σακοράφα και Α. Μητρόπουλος). τόµ. Α', σ. 537.
ΣΚΟΠΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επίσηµη θέση της Ελλάδας για την ονοµασία των Σκοπίων. τόµ. Α', σ. 291.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την "αλυτρωτική προπαγάνδα των Σκοπίων". τόµ. Β', σ. 1162.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη χρήση του ονόµατος της Μακεδονίας
σε διπλωµατικό και εµπορικό επίπεδο από το κράτος των
Σκοπίων. τόµ. Ζ', σ. 4905.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις εξελίξεις στο ζήτηµα της ονοµασίας
των Σκοπίων. τόµ. Θ', σ. 6896.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις προκλήσεις των Σκοπίων. τόµ. Ι', σ.
7552.
ΣΚΡΑΠ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για την προστασία των ιδιωτικών και εθνικών υποδοµών της χώρας και του δικτύου ανακύκλωσης από κλοπές χαλκού και σκραπ. τόµ. Α', σ. 458.
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της
Τσέχικης Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου
Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας
και της Βόρειας Ιρλανδίας, αναφορικά µε την Ίδρυση, Διοίκηση και Λειτουργία του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας
Χηµικής, Βιολογικής Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας
(JCBRN Defense COE Operation MOU)". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4193, ΦΕΚ: 207
A'/26.09.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12780, τόµ. ΚΓ', σ. 13661375, 1430.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της
Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
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του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου
Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
της Βόρειας Ιρλανδίας και του Στρατηγείου της Ανώτατης
Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού, σχετικά µε τη
Λειτουργική Σχέση που αφορά το Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής
Άµυνας (JCBRN Defence COE Functional Relationship
MOU)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4191,
ΦΕΚ: 205 A'/26.09.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12780, τόµ. ΚΓ', σ.
1366-1376.
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της
Τσέχικης Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου
Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας
και της Βόρειας Ιρλανδίας, αναφορικά µε την Ίδρυση, Διοίκηση και Λειτουργία του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας
Χηµικής, Βιολογικής Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας
(JCBRN Defense COE Operation MOU)". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4193, ΦΕΚ: 207
A'/26.09.2013τόµ. ΙΖ', σ. 12780, ). τόµ. ΚΓ', σ. 13661375, 1430.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της
Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου
Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
της Βόρειας Ιρλανδίας και του Στρατηγείου της Ανώτατης
Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού, σχετικά µε τη
Λειτουργική Σχέση που αφορά το Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής
Άµυνας (JCBRN Defence COE Functional Relationship
MOU)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4191,
ΦΕΚ: 205 A'/26.09.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12780, τόµ. ΚΓ', σ.
1366-1376.
ΣΟΥΗΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων µε εξουσιοδότηση της Κυβερνήσεως της
Σουηδίας σχετικά µε την καθιέρωση διµερών συσκέψεων".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4188, ΦΕΚ:
202 Α'/26.09.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΓ', σ.
1370-1376, 1615.
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτι-

λίας και Αιγαίου, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σπουδαστών των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού. τόµ. Γ', σ. 2235.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για δωρεάν ένταξη στους
δηµόσιους παιδικούς σταθµούς όλων των παιδιών. τόµ. Α',
σ. 280.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. τόµ.
Α', σ. 427.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά α) µε τη µείωση των θέσεων στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της
χώρας και β) µε τα προγράµµατα αυτεπιστασίας των δήµων.
τόµ. Α', σ. 724.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον αποκλεισµό χιλιάδων παιδιών από
τους δηµόσιους παιδικούς σταθµούς. τόµ. Α', σ. 764.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την κάλυψη κενών θέσεων σε δηµοτικούς και κοινοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς µε τη διαδικασία της κλήρωσης. τόµ. Γ', σ. 2355.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την κατανοµή των θέσεων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς σε βάρος των Δήµων
της Κρήτης. τόµ. Γ', σ. 2429.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τους δηµοτικούς παιδικούς και βρεφικούς σταθµούς της χώρας. τόµ. ΙΘ', σ. 13793.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
χρηµατοδότηση του προγράµµατος "Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής" από αδιάθετους πόρους
του ΕΣΠΑ. τόµ. ΚΒ', σ. 764.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις εργαζοµένων στον ραδιοτηλεοπτικό σταθµό
ALPHA στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Α', σ. 425.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις εργαζοµένων στον ραδιοτηλεοπτικό σταθµό
ALPHA στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Α', σ. 425.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό, σχετικά µε το καθεστώς λειτουργίας τηλεοπτικών σταθµών εθνικής εµβέλειας. τόµ. Γ', σ. 2457.
Αναφορά στο κανάλι της Βουλής. τόµ. ΚΑ', σ. 15099,
15100.
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη διαγραφή των προστίµων που αφορούν τη στεγαστική αποκατάσταση των νεοπροσφύγων Ποντίων από την τέως
Σοβιετική Ένωση. τόµ. ΣΤ', σ. 4721.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στέγασης και δηµοτολογικής τακτοποίησης των Ελλήνων Ροµά. τόµ. ΚΒ', σ. 304.
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ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
(Σ.Υ.Δ.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την επιτάχυνση
της υπογραφής υπουργικής απόφασης σχετικής µε τη χρηµατοδότηση των Στεγών Υποστηριζόµενης Διαβίωσης. τόµ.
Θ', σ. 6748.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη µετεγκατάσταση της 383 ΜΕΕΑ
από την 113 ΠΜ στη Θεσσαλονίκη στην 112 ΠΜ στην Ελευσίνα. τόµ. Ζ', σ. 5045.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Κράτους του Κατάρ". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4189, ΦΕΚ: 203
Α'/26.09.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΓ', σ. 13701376, 1625.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ρουµανίας περί Συνεργασίας στο Στρατιωτικό Τοµέα".
(Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4200, ΦΕΚ:
217 Α'/11.10.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΔ', σ.
2275.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για Συνεργασία στο Στρατιωτικό
Τοµέα". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4201,
ΦΕΚ: 218 Α'/11.10.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΔ',
σ. 2256-2257.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Κύριου
Μνηµονίου Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας (στο εξής αναφερόµενο
ως: "ΥΠΕΘΑ") και του Υπουργείου Άµυνας του Κράτους
του Ισραήλ (στο εξής αναφερόµενο ως: "ΥΑΚΙ") για τις Αµυντικές, Στρατιωτικές, Στρατηγικές και Τεχνολογικές Σχέσεις και Συνεργασία µεταξύ του ΥΠΕΘΑ και του ΥΑΚΙ".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4196, ΦΕΚ:
212 Α'/10.10.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11522, τόµ. ΚΔ', σ.
1954-1957.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την ανάθεση αστυνοµικών καθηκόντων σε στρατιωτικούς στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε', σ. 3902.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αξιοποίηση του προσωπικού
του Α' Σώµατος Στρατού και της 2ης Ταξιαρχίας Υποστήριξης στη δυτική Μακεδονία. τόµ. ΚΒ', σ. 306.
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το στρατόπεδο "ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ"
στην Καλαµάτα. τόµ. Α', σ. 239.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη µεταφορά της 76ης Μονάδας Επιστράτευσης στο Στρατόπεδο ΚΕΤ Πατρών. τόµ. Α', σ.
826.

Συζήτηση από κοινού δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας: α) σχετικά µε τη
συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Ρεθύµνου και β) σχετικά µε τη λειτουργία του Κέντρου
Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων Ρεθύµνου. τόµ. Ε', σ. 3868.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την πιθανή µετεγκατάσταση του
Κέντρου Εκπαιδεύσεως Τεχνικού (ΚΕΤΧ) στην Πάτρα. τόµ.
Ε', σ. 3870.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την πιθανή µετεγκατάσταση του
Κέντρου Εκπαιδεύσεως Τεχνικού (KETX) στην Πάτρα. τόµ.
ΙΓ', σ. 9834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αξιοποίηση του προσωπικού
του Α' Σώµατος Στρατού και της 2ης Ταξιαρχίας Υποστήριξης στη δυτική Μακεδονία. τόµ. ΚΒ', σ. 306.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τον καθορισµό των αποδοχών των εργαζοµένων στις Αστικές Συγκοινωνίες. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12029.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τα οργανικά και λειτουργικά προβλήµατα στα αστικά λεωφορεία. τόµ. ΙΗ', σ. 13371.
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τις διαδικασίες συγχώνευσης των φορέων "ΟΣΚ Α.Ε."-"ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε."-"ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." και µετατροπής τους σε "ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.". τόµ. ΙΣΤ', σ. 12084.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 10 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005
(Α’ 139)"". (Κατάθεση). τόµ. ΚΑ', σ. 15090.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Τ. Κουίκ και Α. Νάκου (Προεδρεύων). τόµ. Α', σ. 173.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Μαριά, Α. Γεωργιάδη, Κ. Μαρκόπουλου, και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Α', σ. 328 - 330.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βορίδη και Δ. Παπαδηµούλη. τόµ. Α', σ. 559, 560.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Γλέζου και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Β',
σ. 872.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Ό.
Βαλαβάνη. τόµ. Β', σ. 913.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Τ. Κουϊκ και Ι. Τραγάκη(Προεδρεύων). τόµ. Β', σ. 974,
975.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Μ.
Βαρβιτσιώτη. τόµ. Β', σ. 994.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Καραθανασόπουλου, Σ. Γεωργιάδη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Β', σ. 1073,1074.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Α.
Ξηροτύρη-Αικατερινάρη. τόµ. Β', σ. 1128.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Χ. Παππά. τόµ. Β', σ. 1145, 1146.

248
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη, Ε. Μαριά και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Β', σ. 1675,1676.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βορίδη, Χ. Παππά και Α. Νάκου (Προεδρεύων). τόµ. Β',
σ. 1702.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Κυριαζίδη, Χ. Παππά και Α. Νάκου (Προεδρεύων). τόµ.
Β', σ. 1702, 1703.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Μαριά και Α. Νάκου (Προεδρεύων). τόµ. Β', σ. 1710.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Παπαδηµούλη και Π. Χριστοφιλοπούλου. τόµ. Γ', σ.
1810.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παππά, Σ. Βούλτεψη και Α. Νάκου (Προεδρεύων). τόµ.
Γ', σ. 2442, 2443.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Μανιάτη και Α. Νάκου (Προεδρεύων). τόµ. Γ', σ. 2446.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Μιχελάκη, Γ. Νταβρή και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά(Προεδρεύουσα). τόµ. Ε', σ. 3442.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Τζαµτζή και Κ. Γιοβανόπουλου. τόµ. Ε', σ. 3753.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Γλέζου και Α. Νάκου (Προεδρεύων). τόµ. Ε', σ. 3761.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ψυχάρη, Ι. Κουράκου και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων).
τόµ. ΣΤ', σ. 4500, 4501.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Ψυχάρη και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΣΤ', σ.
4516.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μαρκόπουλου, Α. Σκορδά και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΣΤ', σ. 4895.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Καµµένου, Ε. Κεφαλογιάννη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά
(Προεδρεύουσα). τόµ. Ζ', σ. 4985.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Λαφαζάνη. τόµ. Ζ', σ. 4986.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μαρκόπουλου και Φ. Σαχινίδη. τόµ. Ζ', σ. 4996.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Παυλόπουλου και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων).
τόµ. Ζ', σ. 5122.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Κυριαζίδη, και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ.
Ζ', σ. 5131.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Μ.
Γλέζου. τόµ. Ζ', σ. 5203.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Τ. Κουίκ, Ο. Κωνσταντόπουλου και Λ. Γρηγοράκου (Προεδρεύων). τόµ. Ζ', σ. 5528, 5529.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Μαριά. τόµ. Ζ', σ. 5617.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Βούλτεψη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά. (Προεδρεύουσα).
τόµ. Ζ', σ. 5753, 5754.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ. κ.
Γ. Πάντζα και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ.
Ζ', σ. 5757.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μπάρκα και Σ. Βούλτεψη. τόµ. Η', σ. 5840.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Αρβανίτη-Αβράµη και Α. Νάκου (Προεδρεύων). τόµ. Η',
σ. 5966.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Απ. Κακλαµάνη, Ζ. Κωνσταντοπούλου και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Η', σ. 5974, 5976, 5977.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Ψυχάρη. τόµ. Η', σ. 5988.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Ζ. Κωνσταντοπούλου και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Η', σ. 5989.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Γεωργιάδη. τόµ. Η', σ. 5990.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Διαµαντόπουλου. τόµ. Η', σ. 5991.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Τ. Κουίκ και Μ. Βορίδη. τόµ. Η', σ. 6081.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ο. Βαλαβάνη και Ε. Μεϊµαράκη. τόµ. Η', σ. 6101, 6102.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Τ.
Κουίκ. τόµ. Η', σ. 6103.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Μαριά. τόµ. Η', σ. 6107.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Παπαδηµούλη, Σ. Γεωργιάδη, Ε. Διαµαντόπουλου και
Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Η', σ. 6107,
6108.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Τ. Κουίκ, Δ. Κυριαζίδη και Α. Νάκου (Προεδρεύων). τόµ.
Η', σ. 6131.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Καραθανασόπουλου και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων). τόµ.
Η', σ. 6199.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κεγκέρογλου και Δ. Παπαδηµούλη. τόµ. Η', σ. 6230,
6231.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Μιχελογιαννάκη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Η', σ. 6242.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Βεσυρόπουλου, Κ. Γιοβανόπουλου και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ. 6260.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Παπαδηµούλη, Μ. Βορίδη και Λ. Γρηγοράκου (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ. 6268, 6269.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Βούλτεψη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ.
6330.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Παπακώστα, Ρ. Μακρή και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Η', σ. 6345.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Παπακώστα και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα).
τόµ. Η', σ. 6346, 6347.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ψυχάρη και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Η',
σ. 6350, 6351.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Τζαµτζή και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ.
Η', σ. 6359.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου και Λ. Γρηγοράκου (Προεδρεύων).
τόµ. Η', σ. 6394.
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Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Ηλιόπουλου και Α. Χατζή Οσµάν. τόµ. Η', σ. 6485.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Χατζή Οσµάν. τόµ. Η', σ. 6492.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Κυριαζίδη και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ.
Η', σ. 6532.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Αϊχάν Καρά Γιουσούφ. τόµ. Η', σ. 6532.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Τ. Κουίκ, Π. Χριστοφιλοπούλου και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά
(Προεδρεύουσα). τόµ. Η', σ. 6540.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Χριστοφιλοπούλου, Μ. Αρβανίτη-Αβράµη και Μ. ΚόλλιαΤσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Η', σ. 6541.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Ρεπούση, Π. Καµµένου και Λ. Γρηγοράκου (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ. 6563, 6564.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παππά, Χ. Μαρκογιαννάκη και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων). τόµ. Θ', σ. 6615.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Δ.
Κρεµαστινού. τόµ. Θ', σ. 6639.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Απ. Κακλαµάνη, Δ. Παπαδηµούλη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Θ', σ. 6661, 7107, 7108.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Φ. Πατριανάκου και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Θ', σ. 7066.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Γλέζου και Α. Νάκου (Προεδρεύων). τόµ. Θ', σ. 7076.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Αθανασίου και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. Θ', σ.
7092.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Απ. Κακλαµάνη και Α. Νάκου (Προεδρεύων). τόµ. Θ', σ.
7104, 7105.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα).
τόµ. Θ', σ. 7121.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Δριβελέγκα. τόµ. Θ', σ. 7208.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βορίδη και Δ. Παπαδηµούλη. τόµ. Θ', σ. 7232, 7233.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου και Λ. Γρηγοράκου (Προεδρεύων).
τόµ. Ι', σ. 7533.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Παπαδηµούλη και Β. Κεγκέρογλου. τόµ. Ι', σ. 7541,
7542.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Γλέζου, Α. Ρουπακιώτη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. Ι', σ. 7789.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Μαριά. τόµ. Ι', σ. 7833.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Μηταράκη. τόµ. Ι', σ. 7853.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Τζαµτζή και Α. Νάκου (Προεδρεύων). τόµ. Ι', σ. 7861.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κατριβάνου και Α. Νάκου (Προεδρεύων). τόµ. Ι', σ.
7861.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Η.
Κασιδιάρη. τόµ. Ι', σ. 7863.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Λαφαζάνη και Α. Νάκου (Προεδρεύων). τόµ. Ι', σ.
7863, 7864.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Ε. Μαριά. τόµ. ΙΑ', σ. 8045.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Κοντονή και Λ. Γρηγοράκου (Προεδρεύων). τόµ. ΙΑ', σ.
8143.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Κυριαζίδη, Χ. Κοντονή και Λ. Γρηγοράκου (Προεδρεύων). τόµ. ΙΑ', σ. 8152.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Γλέζου και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΑ', σ. 8231.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παππά, Γ. Κυρίτση και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων).
τόµ. ΙΑ', σ. 8319.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παππά, Κ. Μητσοτάκη και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων).
τόµ. ΙΑ', σ. 8369.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Π.
Χριστοφιλοπούλου. τόµ. ΙΑ', σ. 8433.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Κουρουµπλή. τόµ. ΙΑ', σ. 8433.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Σ.
Βούλτεψη. τόµ. ΙΑ', σ. 8434.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Μ.
Χρυσοβελώνη. τόµ. ΙΑ', σ. 8728.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Ζ.
Κωνσταντοπούλου και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. ΙΑ', σ. 8748, 8749.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Λ.
Κανέλη. τόµ. ΙΒ', σ. 8863.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Ηλιόπουλου και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα).
τόµ. ΙΓ', σ. 9535.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Κουτσούκο, Χ. Παππά και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. ΙΓ', σ. 9760, 9761.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Μαριά. τόµ. ΙΓ', σ. 9773.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Καµµένου, Μ. Χρυσοχοϊδη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΓ', σ. 9802, 9803.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Μαριά, Α. Κακλαµάνη και Λ. Γρηγοράκου (Προεδρεύων). τόµ. ΙΓ', σ. 9885.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παππά, Α. Κακλαµάνη και Λ. Γρηγοράκου (Προεδρεύων). τόµ. ΙΓ', σ. 9886.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι
Δριβελέγκα και Λ. Γρηγοράκο (Προεδρεύων). τόµ. ΙΓ', σ.
9974, 9975.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Μαριά, Α. Παφίλη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ.
ΙΓ', σ. 10068, 10069.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παππά, Σ. Γεωργιάδη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων).
τόµ. ΙΓ', σ. 10070, 10071.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Παπαδηµούλη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ.
ΙΓ', σ. 10070.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη και Χ. Παππά. τόµ. ΙΔ', σ. 10742.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
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Μ. Αρβανίτη-Αβράµη, Σ. Βούλτεψη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. ΙΔ', σ. 10746, 10747.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Τ. Ιατρίδη, Σ. Βούλτεψη, και Λ. Γρηγοράκου (Προεδρεύων). τόµ. ΙΕ', σ. 10899.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Βούλτεψη, Ι. Κουράκου, και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά
(Προεδρεύουσα). τόµ. ΙΕ', σ. 10913, 10914.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Μαριά, Π. Χριστοφιλοπούλου και Γ. Καλαντζή (Προεδρεύων). τόµ. ΙΕ', σ. 11033, 11034.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Καµµένου και Ε. Μεϊµαράκη. τόµ. ΙΕ', σ. 11273, 11274.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Κουρουµπλή, Α. Κακλαµάνη και Γ. Καλαντζή (Προεδρεύων). τόµ. ΙΕ', σ. 11427, 11428, 11429.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κεγκέρογλου και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. ΙΖ', σ. 12294.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Μαριά. τόµ. ΙΖ', σ. 12705.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βαρβιτσιώτη, Χ. Κοντονή και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά
(Προεδρεύουσα). τόµ. ΙΖ', σ. 12784, 12785.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου και Χ. Μαρκογιαννάκη και Γ. Καλαντζή (Προεδρεύων). τόµ. ΙΖ', σ. 12803, 12804.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Καπερνάρου, Α. Κουτσούµπα και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά
(Προεδρεύουσα). τόµ. ΙΖ', σ. 12804, 12805.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παππά και Γ. Καλαντζή (Προεδρεύων). τόµ. ΙΗ', σ.
12881, 12882.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Χριστοφιλοπούλου και Δ. Παπαδηµούλη. τόµ. ΙΗ', σ.
13405, 13406.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Μ.
Χρυσοχοΐδη. τόµ. ΙΗ', σ. 13473.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Δραγασάκη (Προεδρεύων)και Χ. Γιαταγάνα. τόµ. Κ', σ.
14389.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Κεδίκογλου (ΝΔ). τόµ. Κ', σ. 14460, 14461.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βολουδάκη, Φ. Κουβέλη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά
(Προεδρεύουσα). τόµ. ΚΑ', σ. 15002.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Τριαντάφυλλου και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ.
ΚΑ', σ. 15050.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Τριαντάφυλλου, Χ. Κοντονή και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά
(Προεδρεύουσα). τόµ. ΚΑ', σ. 15082, 15083.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι. Αµανατίδη. τόµ. ΚΒ', σ. 258.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Μ.
Τριανταφύλλου. τόµ. ΚΒ', σ. 599.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Κεδίκογλου και Α. Παφίλη. τόµ. ΚΓ', σ. 1262.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου, Γ. Κανέλλη και Κ. Βιρβιδάκη. τόµ.
ΚΔ', σ. 1670, 1671, 1672, 1673.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.

Ζ. Κωνσταντοπούλου και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΚΔ', σ. 1702, 1709.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Γ.
Κανέλλη. τόµ. ΚΔ', σ. 1709.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ν.
Κακλαµάνη. τόµ. ΚΔ', σ. 1762, 1763.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Σιούφα. τόµ. ΚΔ', σ. 1763.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Μ. Αρβανίτη-Αβράµη και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ.
ΚΔ', σ. 1763.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Χ.
Παππά και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΚΔ', σ.
1766.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Η. Κασιδιάρη και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΚΔ', σ.
1803.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Λαζαρίδη και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΚΔ', σ.
1868.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως µε πρωτοβουλία του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα: "Τα
προβλήµατα του αγροτικού κόσµου". τόµ. ΙΑ', σ. 83258359.
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Συλλυπητήρια αναφορά για το χαµό του πρώην Υφυπουργού Εσωτερικών Λ. Τζανή. τόµ. Γ', σ. 2419, 2420.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Καρδίτσας κ. Θεόδωρου Αναγνωστόπουλου. τόµ. Ζ', σ. 4950.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο των στελεχών του
Υπουργείου Υγείας που υπηρετούσαν στο ΕΚΑΒ. τόµ. Ζ', σ.
5412, 5414.
Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Ευάγγελος Μεϊµαράκης ανακοινώνει προς το Σώµα τον θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου
της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου και εκφράζει τη θλίψη του
καθώς και όλου του Σώµατος. τόµ. ΙΓ', σ. 9750.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ', σ. 9750,
9751, 9752, 9753, 9755, 9756, 9761, 9765, 9770, 9782,
9787, 9789, 9790, 9791, 9792, 9794, 9798, 9801, 9804.
Ανακοινώνεται επιστολή του Διοικητικού Συµβουλίου του
Συλλόγου των Υπαλλήλων της Βουλής µε την οποία εκφράζει τα συλλυπητήρια του για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου
της Βουλής κ. Αθανάσιου Νάκου. τόµ. ΙΓ', σ. 9753.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την απογραφή των εργαζοµένων σε εργολαβίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, των Συµπράξεων
Δηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΔΙΤ), καθώς και του ποσοστού των Ελλήνων εργαζοµένων µε συµβάσεις έργου της
"ΣΤΑΣΥ ΑΕ". τόµ. Α', σ. 653.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις".
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(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4155, ΦΕΚ:
120 A'/29.05.2013). τόµ. ΙΔ', σ. 10718, τόµ. ΙΣΤ', σ.
11514-11554, 11556-11571, 11583-11586, 1179111809, 11998 – 12020, 12115.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
τήρηση της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας από την επιχείρηση "KAZINO MONT PARNES". τόµ. Θ', σ. 6714.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση των µεγάλων οδικών αξόνων που εκτελούνται µε συµβάσεις παραχώρησης. τόµ. Η', σ. 6467.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση της
Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4078, ΦΕΚ: 179 Α’/20.9.2012). τόµ. Α', σ. 496, τόµ.
Β', σ. 900-902.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Θεσσαλονίκης για τη δωρεάν µετακίνηση των
ανέργων. τόµ. ΙΕ', σ. 11078.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τα νέα πειθαρχικά συµβούλια των δηµοσίων υπαλλήλων. τόµ. Β', σ. 956.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αναφορά στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου που
αφορά στην ΕΡΤ και στην απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας. τόµ. ΙΘ', σ. 13561, 13571, 13573, 13588,
13589.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη "µη εφαρµογή της υπ' αριθµ.
460/2013 απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)". τόµ. Κ', σ. 14395.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διατάξεις για την επιτάχυνση εκδίκασης ένδικων µέσων στο Συµβούλιο της Επικρατείας για την υλοποίηση των επενδύσεων". (Προτείνων:
Ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μ. Κεφαλογιάννης).
(Κατάθεση). τόµ. Κ', σ. 14442.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης
του Συµβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), µε τα συναφή Παραρτήµατα Α' και Β' σχετικά µε την αµοιβαία διοικητική συνδροµή σε φορολογικά θέµατα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής». (Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση)
(Αρ. νόµου: 4153, ΦΕΚ: 116Α' / 23.05.2012). τόµ. ΙΔ', σ.
10730, τόµ. ΙΣΤ', σ. 11880 - 11885.
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και

Δικτύων, σχετικά µε την απογραφή των εργαζοµένων σε εργολαβίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, των Συµπράξεων
Δηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΔΙΤ), καθώς και του ποσοστού των Ελλήνων εργαζοµένων µε συµβάσεις έργου της
"ΣΤΑΣΥ ΑΕ". τόµ. Α', σ. 653.
ΣΥΜΦΩΝΙΑ Schengen
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης βίζας για τους Ρώσους τουρίστες που επισκέπτονται
την Ελλάδα. τόµ. ΙΖ', σ. 12653.
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τη µη εφαρµογή της ελληνοτουρκικής συµφωνίας από τα πλοία υπό τουρκική σηµαία.
τόµ. ΙΘ', σ. 13731.
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τις
δικαστικές διώξεις εναντίον αγροτοσυνδικαλιστών. τόµ.
ΣΤ', σ. 4674.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την απόλυση εκλεγµένου συνδικαλιστή στην εταιρεία "Bristol-Myers
Squibb Α.Ε.". τόµ. ΙΣΤ', σ. 12105.
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε το ζήτηµα της σύλληψης και κράτησης των οροθετικών
γυναικών. τόµ. Α', σ. 276.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την τήρηση των νόµιµων διαδικασιών και την ηθική αποκατάσταση για τις οροθετικές, φυλακισµένες γυναίκες στις
φυλακές Κορυδαλλού. τόµ. Α', σ. 438.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αναστολή του προνοιακού επιδόµατος στους οροθετικούς
ασθενείς. τόµ. ΙΑ', σ. 8217.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τους οικονοµικούς ελέγχους σε δευτεροβάθµιες συνεταιριστικές οργανώσεις. τόµ. Δ', σ. 2857.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αναθεώρηση της Συνθήκης "Δουβλίνο ΙΙ". τόµ. Ζ', σ. 5241.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας". (Κατάθεση- ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4167, ΦΕΚ: 160 Α’/12.07.2013).
τόµ. ΙΒ', σ. 9495, τόµ. ΙΗ', σ. 13381-13385.
ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4167, ΦΕΚ: 160 Α’/12.07.2013).
τόµ. ΙΒ', σ. 9495, τόµ. ΙΗ', σ. 13381-13385.
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ΣΥΝΟΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων προστασίας των κατοίκων των ακριτικών περιοχών
της ελληνοαλβανικής µεθορίου από αλλοδαπούς κακοποιούς. τόµ. ΙΖ', σ. 12179.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε τα µέτρα για την αποτελεσµατική φύλαξη της ελληνοαλβανικής µεθορίου. τόµ. ΙΖ', σ. 12683.
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την παρακράτηση µέρους των συντάξεων των
ψυχικά πασχόντων ατόµων που φιλοξενούνται σε µονάδες
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. τόµ. Α', σ. 264.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και τριάντα
ένας Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση- ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4162, ΦΕΚ: 150 Α'/21.06.2013).
τόµ. Α', σ. 289, τόµ. ΙΗ', σ. 13172-13219.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αναζήτηση πολιτικών, αστικών και πιθανόν ποινικών ευθυνών για τις συντάξεις και τα επιδόµατα "µαϊµού". τόµ. Α', σ.
495.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την έγκαιρη καταβολή συντάξεων
στους δηµοσίους υπαλλήλους. τόµ. Γ', σ. 1774.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
τις εργασιακές σχέσεις, τους µισθούς και τις συντάξεις. (Επερωτώντες: Τριάντα (30) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου).
τόµ. Γ', σ. 2191-2213.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
αποθεµατικά των Ασφαλιστικών Ταµείων και την εγγύηση
για την καταβολή των συντάξεων του 2012. τόµ. Δ', σ.
2883.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
Πρόγραµµα "Αριάδνη". τόµ. Ε', σ. 3400, 3911.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην απονοµή των συντάξεων των ασφαλισµένων ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα.
τόµ. ΣΤ', σ. 4715.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη χορήγηση
του εφάπαξ στους συνταξιούχους του δηµοσίου και τους ένστολους. τόµ. Ζ', σ. 5110.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των αγροτών
στο εξηκοστό έβδοµο έτος. τόµ. Ζ', σ. 5715.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των

Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος
(ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ,
µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των
Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4111, ΦΕΚ: 18
Α’/25.01.2013). τόµ. Η', σ. 6252, 6327-6431.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
άρση των αδικιών για τη συνταξιοδότηση των αγροτών. τόµ.
Θ', σ. 6710.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
συνταξιοδότηση των αγροτών που γεννήθηκαν το 1948.
τόµ. ΙΑ', σ. 8202.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
συνταξιοδότηση των αγροτών. τόµ. ΙΒ', σ. 8810.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονοµικών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4151, ΦΕΚ: 103Α' / 29.04.2013). τόµ. ΙΒ', σ. 9138, τόµ.
ΙΕ', σ. 11143-11178, 11204-11238, 11251-11279, 11319.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την τροποποίηση του νόµου για την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ. τόµ. ΙΓ', σ. 9849.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ανάγκη επανεξέτασης των ορίων συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων του ΟΓΑ που έχουν γεννηθεί τα έτη 1948 και
1949. τόµ. ΙΕ', σ. 10975.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή των εφάπαξ παροχών των συνταξιούχων της "ΕΥΑΘ Α.Ε.". τόµ. ΙΕ', σ. 10977.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την περικοπή των συντάξεων που απονέµονται
στις οικογένειες των πεσόντων των τριών όπλων των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. ΙΕ', σ. 11102.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
διακοπή της προνοιακής σύνταξης του ΟΓΑ. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11841.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τα προβλήµατα των συνταξιοδοτούµενων πολύτεκνων δηµοσίων υπαλλήλων. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12107.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
εφαρµογή του άρθρου 66 του ν. 4144/2013 για την παράταση χορήγησης των συντάξεων αναπηρίας. τόµ. ΙΖ', σ.
12202.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
αναπηρικές συντάξεις από τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών(Ο.Α.Ε.Ε.). (Συζήτηση). τόµ. ΙΗ',
σ. 13453.
ΣΥΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την εµφύλια σύρραξη στη Συρία. τόµ. Α',
σ. 435.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την προστασία της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Συρίας. τόµ. Α', σ. 459.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τον πόλεµο που µαίνεται στη Συρία. τόµ.
ΙΣΤ', σ. 12080.
Συζήτηση δύο συναφών επίκαιρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εξωτερικών: α) σχετικά µε την απόφαση για άρση
του εµπάργκο όπλων προς τους αντικαθεστωτικούς στη Συρία και β) σχετικά µε τη στάση της ελληνικής Κυβέρνησης
στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να άρει το εµπάργκο όπλων στον εµφύλιο της Συρίας. τόµ. ΙΖ', σ. 12854.
Αναφορά στην επικείµενη αµερικανική επέµβαση στη
Συρία. τόµ. ΚΓ', σ. 943, 947, 958, 961, 963, 965, 966,
966, 967, 1112, 1113, 1115, 1137, 1138, 1139.
ΣΥΣΤΗΜΑ "ΑΡΙΑΔΝΗ"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
Πρόγραµµα "Αριάδνη". τόµ. Ε', σ. 3400, 3911.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4144, ΦΕΚ: 88 A’ /18.04.2013). τόµ. ΙΒ', σ.
9087, τόµ. ΙΓ', σ. 9700-9712, 9727-9728, 9739-9773,
9857-9906, τόµ. ΙΔ', σ. 10182.
ΣΧΕΔΙΟ "ΑΘΗΝΑ"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγµατος "ΑΘΗΝΑ" και τις αντιδράσεις της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας. τόµ. ΙΒ', σ. 9122.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αναδιάρθρωση του ακαδηµαϊκού χάρτη της Ελλάδος. τόµ. ΙΒ', σ. 9126.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το σχέδιο "ΑΘΗΝΑ" για την ανώτατη εκπαίδευση.
(Επερωτώντες: Σαράντα έξι Βουλευτές του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου).
τόµ. ΙΒ', σ. 9495-9519.
ΣΧΕΔΙΟ "ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης µέσω του επιχειρησιακού σχεδίου "Ξένιος Ζεύς". τόµ. Α', σ. 498.
ΣΧΟΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τη λήψη µέτρων για την κάλυψη των κενών σε καθηγητές

στα σχολεία της Κάσου και του Καστελλόριζου. τόµ. Ε', σ.
3875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τους βανδαλισµούς σε σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από καταληψίες. τόµ. Ε', σ. 3906.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τα κρούσµατα βίας και την οργάνωση νεοναζιστικών πυρήνων στα σχολεία. τόµ. ΣΤ', σ. 4886.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τις παρεµβάσεις των Γερµανών στρατιωτικών που υπηρετούν στο πεδίο βολής Κρήτης στα σχολεία του Νοµού Χανίων. τόµ. Ζ', σ. 5175.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την υποβάθµιση της οργανικότητας σε δηµόσια σχολεία
των νησιών της Δωδεκανήσου. τόµ. ΙΕ', σ. 11069.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο 13ο Γυµνάσιο
στην Αυλίζα Αχαρνών. τόµ. ΙΕ', σ. 11080.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εξαίρεση των σχολικών επιτροπών
από τον αυξηµένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης που επιβλήθηκε στο πετρέλαιο. τόµ. Γ', σ. 2178.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην Ειδική Αγωγή.
τόµ. Γ', σ. 1843.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην στελέχωση των
σχολείων Ειδικής Αγωγής. τόµ. Γ', σ. 2462.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. τόµ. Γ', σ. 2460.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την εφαρµογή του Ενιαίου Μισθολογίου στους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων. τόµ. Α', σ. 266.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την απελευθέρωση των
απολύσεων στα ιδιωτικά σχολεία. τόµ. ΚΒ', σ. 407.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στα µουσικά
σχολεία. τόµ. Θ', σ. 6902.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τα προβλήµατα των προτύπων πειραµατικών σχολείων.
τόµ. ΙΑ', σ. 8650.
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ΣΧΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λειτουργία του Τµήµατος Δοκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου
κατά το ακαδηµαϊκό έτος 20120-2013. τόµ. Α', σ. 758.
Απόσυρση της τροπολογίας που αφορά την επαναφορά
του γένους ως προϋπόθεση εισαγωγής στις στρατιωτικές
και αστυνοµικές σχολές, που είχε εισαχθεί προς συζήτηση
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία". τόµ. ΙΑ', σ. 8383.
ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας των καλλιτεχνικών σχολών των δήµων λόγω έλλειψης προσωπικού. τόµ.
Γ', σ. 2187.
ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
Απόσυρση της τροπολογίας που αφορά την επαναφορά
του γένους ως προϋπόθεση εισαγωγής στις στρατιωτικές
και αστυνοµικές σχολές, που είχε εισαχθεί προς συζήτηση
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία". τόµ. ΙΑ', σ. 8383.
ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε την ενδεχόµενη κατάργηση των Ανώτερων
Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης. τόµ. Ζ', σ. 5470.
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ.Ε.Κ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4186, ΦΕΚ: 193 Α'/17.09.2013). τόµ. ΚΓ', σ. 972, 11731224, 1238-1301.
ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
(Σ.Δ.Ο.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση του περιεχοµένου
των CD µε τα εµβάσµατα Ελλήνων πολιτών από το 2009 σε
τράπεζες του εξωτερικού. τόµ. Β', σ. 953.
Αναφορά στην "λίστα του ΣΔΟΕ" που διέρρευσε για τα υπό έλεγχο πολιτικά πρόσωπα. τόµ. Γ', σ. 1789, 1802, 1803,
1804, 1805, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί ελέγχου πολιτικών προσώπων από το ΣΔΟΕ. τόµ. Γ', σ. 1836.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διερεύνηση από το ΣΔΟΕ υποθέσεων πολιτικών προσώπων. τόµ. Γ', σ. 2177.
Αναφορά στη "λίστα Λαγκάρντ" και σε "λίστα του ΣΔΟΕ"
που φέρονται να περιέχουν και πολιτικά πρόσωπα. τόµ. Γ',
σ. 2311, 2312, 2315, 2317, 2318, 2319, 2321, 2322,
2324, 2326.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης στελέχωσης του

ΣΔΟΕ προκειµένου να αντιµετωπιστεί η φοροδιαφυγή.
τόµ. ΙΓ', σ. 9783.
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4144, ΦΕΚ: 88 A’ /18.04.2013). τόµ. ΙΒ', σ.
9087, τόµ. ΙΓ', σ. 9700-9712, 9727-9728, 9739-9773,
9857-9906, τόµ. ΙΔ', σ. 10182.
ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ (Σ.Ο.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013".
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4152, ΦΕΚ: 107
Α’/09.05.2013). τόµ. ΙΕ', σ. 11334-11451.
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Για την
κατάργηση και τροποποίηση διατάξεων άρθρων του ν.
3284/2004 "Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας" και του ν. 3838/2010 "Σύγχρονες διατάξεις για
την ελληνική ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις" και για την υποχρέωση κτήσης ελληνικού γένους υποψηφίων παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάµεων
και των Σωµάτων Ασφαλείας". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και οι Βουλευτές του
Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 240.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη χορήγηση
του εφάπαξ στους συνταξιούχους του δηµοσίου και τους ένστολους. τόµ. Ζ', σ. 5110.
ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4198, ΦΕΚ: 215 Α'/11.10.2013). τόµ. ΚΓ', σ. 815,
τόµ. ΚΔ', σ. 1865-1904, 2001.
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Σωφρονιστικού
Συστήµατος. τόµ. Α', σ. 245.
Τ
ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κάλυψης των απωλειών των ασφαλιστικών ταµείων και του ΕΟΠΠΥ, ώστε να διασφαλιστεί η
καταβολή των συντάξεων και η παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των ασφαλισµένων. (Απαντήθηκε από τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).
τόµ. ΙΗ', σ. 13236.
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ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΤΑΙΠΕΔ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη µεταβίβαση της λειτουργίας και της
συντήρησης της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων αξόνων της στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δηµοσίου. τόµ. Α', σ. 730.
Αναφορά στη διαδικασία εκλογής της νέας διοίκησης του
Ταµείου Αξιολόγησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου
(ΤΑΙΠΕΔ). τόµ. Α', σ. 755,756.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4138, ΦΕΚ: 72 Α' / 19.03.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8353, 86748687, 8705-8707, 8712-8758, τόµ. ΙΒ', σ. 8842-8843.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου. (Απαντήθηκε από
τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. ΙΕ', σ. 11052.
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την απογραφή της ακίνητης περιουσίας του Ταµείου Εθνικής Άµυνας (ΤΕΘΑ). τόµ. ΣΤ', σ.
4899.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και τη χρήση εναλλακτικών εγγράφων
για απόδειξη ταυτοπροσωπίας. τόµ. Α', σ. 759.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ουκρανίας για συνεργασία
στους τοµείς των Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4120, ΦΕΚ:
37 Α’/13.02.2013). τόµ. Ζ’, σ. 5239, τόµ. Θ', σ. 7025.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών).
τόµ. Α', σ. 755.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διάλυση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. (Επερωτών: ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος
και οι Βουλευτές του Κόµµατός του κ.κ. Ε. Μαριάς, Μ. Χρυσοβελώνη, Χ. Γιαταγάνα, Π. Μελάς, Τ. Κουίκ, Β. Καπερνάρος, Κ. Γιοβανόπουλος και Σ. Ξουλίδου). τόµ. ΙΓ', σ.
10153-10175.
ΤΕΛΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε

τη διάθεση στην ανώνυµη εταιρεία (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) µέρος του
ανταποδοτικού τέλους που προορίζεται για την ΕΡΤ Α.Ε.
τόµ. Β', σ. 1161.
ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη µη καταβολή των δηµοτικών τελών από την εταιρία "Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.". τόµ. ΙΣΤ', σ. 11837.
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αλλαγή του ισχύοντος νοµοθετικού
πλαισίου για τα τέλη κυκλοφορίας των οχηµάτων. τόµ. Γ', σ.
2507.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου πολιτογράφησης Ελλήνων πολιτών ως Βουλγάρων για οικονοµικούς λόγους. τόµ. Θ', σ. 7057.
ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΟΩΝ (ΤΠΠ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων
δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4081, ΦΕΚ: 184 Α’/27.09.2012). τόµ. Α’, σ. 531, τόµ.
Β', σ. 1054-1101, 1110-1157, 1180-1199.
Αναφορά στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή
δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και
άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και
πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ. Β', σ. 1064,
1066, 1069, 1070, 1071, 1072, 1075, 1076, 1081, 1082,
1083, 1085, 1089, 1090, 1091, 1092, 1096,, 1110, 1111,
1114, 1115, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1126, 1129,
1130, 1131, 1132, 1135, 1136, 1137, 1138, 1140, 1145,
1147, 1150, 1151.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το αν
πρέπει να εισαχθούν προς συζήτηση ή όχι και να συζητηθούν ή όχι ως κατεπείγουσες, δυο τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9,
που αφορούν θέµατα του Υπουργείου Ναυτιλίας και που
κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ. 1069,
1070, 1071, 1072.
Δήλωση του Υπουργού Ναυτιλίας ότι η ρύθµιση σχετικά
µε το τέλος πλου και παραµονής σκαφών αναψυχής αποσύρεται από το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών
ελέγχων και άλλες διατάξεις", η οποία και θα κατατεθεί εκ
νέου. τόµ. Β', σ. 1091.
ΤΕΛΩΝΕΙΑ
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρας καταθέτει στον Πρόεδρο της Βουλής κ. ΕυάγγελοΒασίλειο Μεϊµαράκη το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 και τον τόµο που αναφέρεται στις εκθέσεις των γενικών διευθυντών φορολογίας
και φορολογικών ελέγχων, τελωνείων και ειδικό φόρων
κατανάλωσης, διοίκησης και δηµοσιονοµικών ελέγχων του
Υπουργείου Οικονοµικών καθώς και τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν.2262/1995 όπως αυτό ισχύει.
τόµ. Ε', σ. 3822.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
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σχετικά µε την επανεξέταση της συστέγασης και επαναλειτουργίας των ΔΟΥ στα τελωνεία περιοχών όπως η Νεάπολη
και το Γύθειο Λακωνίας. τόµ. ΣΤ', σ. 4780.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου πολιτογράφησης Ελλήνων πολιτών ως Βουλγάρων για οικονοµικούς λόγους. τόµ. Θ', σ. 7057.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υποβάθµιση του Τελωνείου Πτολεµαϊδας. τόµ. ΙΑ', σ. 8297.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου πολιτογράφησης Ελλήνων πολιτών ως Βουλγάρων για οικονοµικούς λόγους. τόµ. Θ', σ. 7057.
ΤΕΜΕΝΟΣ ΙΣΛΑΜΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ανακίνηση του ενδεχοµένου κατασκευής µουσουλµανικού τεµένους στην Αθήνα. τόµ. Ι', σ.
7551.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
(Τ.Ε.Ε.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) του Ηρακλείου Κρήτης. τόµ.
ΙΑ', σ. 8497.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αντιµετώπιση των προβληµάτων από την αναστολή λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήµατος του ΤΕΕ. τόµ. Ε', σ.
3943, 3944.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις αρµοδιότητες του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος σε
θέµατα που αφορούν το ΥΠΕΚΑ. τόµ. Θ', σ. 7068, 7069,
7070.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία". (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ', σ. 4676.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την υλοποίηση του σχεδίου "Αθηνά" σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της
χώρας. τόµ. Γ', σ. 2512.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τις καταλήψεις από εξωπανεπιστηµιακούς παράγοντες
σε χώρους των πανεπιστηµίων και ΤΕΙ. τόµ. Ε', σ. 3879.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγµατος "ΑΘΗΝΑ" και τις αντιδράσεις της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας. τόµ. ΙΒ', σ. 9122.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδεί-

ας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την αναδιάρθρωση του ακαδηµαϊκού χάρτη της Ελλάδος. τόµ. ΙΒ', σ. 9126.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ουκρανίας για συνεργασία
στους τοµείς των Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4120, ΦΕΚ:
37 Α’/13.02.2013). τόµ. Ζ', σ. 5239, τόµ. Θ', σ. 7025.
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τις υπέρογκες χρεώσεις των εταιρειών
κινητής τηλεφωνίας. τόµ. ΙΑ', σ. 8220.
ΤΙΜΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µείωση των τιµών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. τόµ. Δ', σ. 2940.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη µείωση των τιµών των βασικών καταναλωτικών αγαθών και εφοδίων παραγωγής. τόµ. ΣΤ', σ.
4857.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον έλεγχο των τιµών των βασικών λιπασµάτων. τόµ. ΣΤ', σ. 4895.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις επιπτώσεις από την αύξηση της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης. τόµ. Θ', σ. 6737.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων µείωσης των τιµών των
ειδών βασικών αναγκών. τόµ. Θ', σ. 7161.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τις υψηλές τιµές σε βασικά αγαθά στη
χώρα µας. τόµ. ΙΗ', σ. 13169.
ΤΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη διεύρυνση της
ψαλίδας στις τιµές µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. τόµ.
Β', σ. 1034.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την πιθανή ενσωµάτωση ειδικού τέλους ακινήτων µέσω της
ΔΕΗ και την αύξηση των τιµολογίων της. τόµ. Α', σ. 248.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη θέσπιση νέων µειωµένων τιµολογίων της ΔΕΗ για ευπαθείς οµάδες. τόµ. Ζ', σ. 5174.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
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Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων µείωσης των τιµών των
ειδών βασικών αναγκών. τόµ. Θ', σ. 7161.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τις υψηλές τιµές σε βασικά αγαθά στη
χώρα µας. τόµ. ΙΗ', σ. 13169.
ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
(ΤΟΕΒ)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την τροποποίηση του ισχύοντος καταστατικού των Τοπικών Οργανισµών Εγγείων
Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ). τόµ. Ε', σ. 3438.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη διευκόλυνση έκδοσης βίζας για την
αύξηση του τουρισµού. τόµ. Α', σ. 523.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη µείωσης του ΦΠΑ στον τοµέα του Τουρισµού. τόµ. Α', σ. 641.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας
συνεργασίας στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4100, ΦΕΚ: 251
Α'/20.12.2012). τόµ. ΣΤ', σ. 4890, τόµ. Ζ', σ. 5421-5424.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού". (Κατάθεση- ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4101, ΦΕΚ: 252 Α'/20.12.2012).
τόµ. ΣΤ', σ. 4890, τόµ. Ζ', σ. 5421-5424, 5433.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Εθνικού Συµβουλίου Τουρισµού
και Αρχαιοτήτων των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4113, ΦΕΚ: 22
Α’/29.01.2013). τόµ. Ζ', σ. 5239, τόµ. Θ', σ. 6827-6831.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε την τουριστική επικοινωνιακή στρατηγική.
τόµ. Ζ', σ. 5414.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την απλοποίηση των διαδικασιών εισόδου για βραχείες τουριστικές επισκέψεις από πολίτες της
Τουρκίας. τόµ. Ζ', σ. 5416.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4112, ΦΕΚ: 21 Α’/29.01.2013). τόµ. Ζ',
σ. 5724, τόµ. Θ', σ. 6828-6831, 6847.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τη συνεργασία στον Τοµέα του Τουρισµού". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4114, ΦΕΚ: 23 Α’/29.01.2013).
τόµ. Θ', σ. 6827-6831, 6838.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά α) µε τα επιδόµατα ανεργίας των ξενοδοχοϋπαλλή-

λων και β) µε τα επιδόµατα ανεργίας των εποχιακά εργαζοµένων στον τουρισµό. τόµ. ΚΔ', σ. 2166.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη διαµόρφωση θεσµικού πλαισίου για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισµού. τόµ. ΙΓ', σ. 10105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την έναρξη µορφών και µονάδων ιαµατικού τουρισµού στην Πρωτοβάθµιας Φροντίδα Υγείας. τόµ. ΙΖ', σ.
12204.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τουρισµό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4179, ΦΕΚ: 175 A'/08.08.2013). τόµ. ΙΘ', σ.
13722, τόµ. ΚΒ', σ. 412-456, 457-505, 616.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την τουριστική αξιοποίηση της Νήσου Οξειάς του συµπλέγµατος Εχινάδων. τόµ. ΙΓ', σ. 9688.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την τουριστική ανάπτυξη των νησιών
του Αργοσαρωνικού και της ευρύτερης περιοχής Αργολίδας
και Ερµιονίδος. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12032.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε την τουριστική επικοινωνιακή στρατηγική.
τόµ. Ζ', σ. 5414.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τουρισµό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4179, ΦΕΚ: 175 A'/08.08.2013). τόµ. ΙΘ', σ.
13722, τόµ. ΚΒ', σ. 412-456, 457-505, 616.
ΤΟΥΡΚΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε την "κινηµατογράφηση στην Ακρόπολη ντοκιµαντέρ µε
θέµα τη ζωή του Μωάµεθ Β’". τόµ. Γ', σ. 2179.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε καταγγελία για κύκλωµα χορήγησης παράνοµων θεωρήσεων εισόδου σε Τούρκους υπηκόους από
την ελληνική Πρεσβεία στα Τίρανα. τόµ. Δ', σ. 2577.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε την οικονοµική διείσδυση των Τούρκων επιχειρηµατιών στα λιµάνια του Αιγαίου. τόµ. Δ', σ. 2952.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την απλοποίηση των διαδικασιών εισόδου για βραχείες τουριστικές επισκέψεις από πολίτες της
Τουρκίας. τόµ. Ζ', σ. 5416.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον
Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
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4121, ΦΕΚ: 38 Α’/13.02.2013). τόµ. Η', σ. 6093, τόµ. Θ',
σ. 7037-7042.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για Συνεργασία στον
τοµέα της Ενέργειας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4136, ΦΕΚ: 70 Α'/19.03.2013). τόµ. Θ', σ. 6904,
τόµ. ΙΑ', σ. 8658-8661.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την απάντηση της Ελλάδας στη ρηµατική
διακοίνωση της Τουρκίας προς τον ΟΗΕ. τόµ. ΙΓ', σ. 9777.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τοµέα της
γεωργίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4171, ΦΕΚ: 166 Α'/23.07.2013). τόµ.
ΙΗ', σ. 13453, τόµ. Κ', σ. 14141-14149.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τη µη εφαρµογή της ελληνοτουρκικής συµφωνίας από τα πλοία υπό τουρκική σηµαία.
τόµ. ΙΘ', σ. 13731.
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε το σχεδιασµό της Κυβέρνησης για τον
ΟΣΕ και τις σιδηροδροµικές µεταφορές. τόµ. Α', σ. 491.
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (EFG)
Αναφορά στην αποτυχία συγχώνευσης της Εθνικής Τράπεζας µε τη Eurobank. τόµ. ΙΓ', σ. 10160, 10162, 10163,
10164, 10166, 10167, 10170, 10171, 10172, 10173,
10175.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των
Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος
(ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ,
µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των
Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4111, ΦΕΚ: 18
Α’/25.01.2013). τόµ. Η', σ. 6252, 6327-6431.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη δυσαρµονία των στοιχείων του
κρατικού προϋπολογισµού 2013 µεταξύ της Τράπεζας της
Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονοµικών. (Επερωτώντες:
Οι Aνεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Ν. Σταυρογιάννης, Π. Μου-

τσινάς, Ι. Κουράκος, Μ. Μπόλαρης, Γ. Κασσαπίδης, Ν. Νικολόπουλος, Θ. Παραστατίδης και Ο. Βουδούρης). τόµ.
ΚΔ', σ. 2129-2145.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων», της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής
των νόµων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012,
4051/2012 και 4071/2012», της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών
εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα»
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4079, ΦΕΚ: 180
Α’/20.9.2012). τόµ. Α', σ. 360, τόµ. Β', σ. 838-885, 899900, 902-942, 981-984.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας". (Προτείνοντες: Η Γενική Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός
της). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α', σ. 728, τόµ. ΙΣΤ', σ.
12141-12171.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την ενεργοποίηση των τραπεζών για
παροχή στήριξης στο ΕΣΠΑ. τόµ. Ι', σ. 8014.
Αναφορά στην ψήφιση της τροπολογίας 390/37 (άρθρο
78) που αναφέρεται στην ενδεχόµενη απιστία στελεχών των
τραπεζών για δάνεια προς νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δηµοσίου τοµέα του σχεδίου νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ', σ. 10720, 10722,
10731, 10732, 10734, 10735, 10741, 10742, 10743,
10744, 10745, 10746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον κίνδυνο που διατρέχουν οι χώρες
του ευρώ από τη διακοπή της χρηµατοδότησης των τραπεζών τους µέσω ELA από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
τόµ. ΙΕ', σ. 11056.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση των καταθέσεων των
Ελλήνων αποταµιευτών/οφειλετών από τις τράπεζες, για απαιτήσεις τους προς αυτούς χωρίς την τήρηση των διαδικασιών του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. τόµ. ΙΕ', σ. 11240.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 78 του ν. 4146/2013. τόµ. ΙΕ', σ. 11300.
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αναφορά στη σύλληψη των φερόµενων ως µελών τροµοκρατικής οργάνωσης και στις κατηγορίες για ξυλοδαρµό
τους. τόµ. Θ', σ. 7218, 7229, 7231, 7232, 7234.
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
Αναφορά στις επιθέσεις σε γραφεία Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΒ', σ. 8856.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει ή όχι να εισαχθεί προς συζήτηση η τροπολογία
14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση
χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 563, 565, 570, 574, 578,
579, 585.
Αναφορά στη τροπολογία 14/2/24.8.2012 που αφορά τη
ρύθµιση χρόνου υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής
ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών που εισάγεται προς συζήτηση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση
χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 565, 569, 570, 579, 580,
582, 584, 585, 589, 590, 591, 596, 595, 596, 597, 599,
600.
Αίτηση αµφισβήτησης που ετέθη από τους Βουλευτές του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, αναφορικά µε την τροπολογία
14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών, που εισάγεται προς συζήτηση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη) τόµ. Α', σ. 571.
Συζήτηση επί της αµφισβήτησης αναφορικά µε την τροπολογία 14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών, που εισάγεται προς συζήτηση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 571 - 572.
Αναφορά στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή
δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και
άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και
πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ. Β', σ. 1064,
1066, 1069, 1070, 1071, 1072, 1075, 1076, 1081, 1082,
1083, 1085, 1089, 1090, 1091, 1092, 1096, 1110, 1111,
1114, 1115, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1126, 1129,
1130, 1131, 1132, 1135, 1136, 1137, 1138, 1140, 1145,
1147, 1150, 1151.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το αν
πρέπει να εισαχθούν προς συζήτηση ή όχι και να συζητηθούν ή όχι ως κατεπείγουσες, δυο τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9,
που αφορούν θέµατα του Υπουργείου Ναυτιλίας και που
κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ. 1069,
1070, 1071, 1072.
Δήλωση του Υπουργού Ναυτιλίας ότι η ρύθµιση σχετικά
µε το τέλος πλου και παραµονής σκαφών αναψυχής αποσύρεται από το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών
ελέγχων και άλλες διατάξεις", η οποία και θα κατατεθεί εκ
νέου. τόµ. Β', σ. 1091.

Αίτηση αµφισβήτησης που ετέθη από τριάντα δύο Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου αναφορικά µε τις τροπολογίες µε
γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και µε γενικό αριθµό 25 και
ειδικό 9, που έχουν εισαχθεί προς συζήτηση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών,
ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" και που αφορούν την κύρωση και απόκτηση ισχύος
τυπικού νόµου, από το χρόνο εκδόσεώς τους, των κανονιστικών περιεχοµένου αποφάσεων της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων (Ε.Σ.Α.Λ.) και τη ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε τις τοποθετήσεις αποφοίτων παραγωγικών σχολών του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), αντίστοιχα. (Απερρίφθη). τόµ. Β', σ.
1124.
Συζήτηση επί της αµφισβήτησης αναφορικά µε τις τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και µε γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9, που έχουν εισαχθεί προς συζήτηση στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων
δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και
άλλες διατάξεις" και που αφορούν την κύρωση και απόκτηση ισχύος τυπικού νόµου, από το χρόνο εκδόσεώς τους,
των κανονιστικών περιεχοµένου αποφάσεων της Επιτροπής
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων (Ε.Σ.Α.Λ.) και τη ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε τις τοποθετήσεις αποφοίτων παραγωγικών σχολών του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), αντίστοιχα. τόµ. Β', σ. 11241126, 1128, 1129.
Αναφορά στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή
δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και
άλλες διατάξεις", η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan". τόµ. Β', σ. 1180, 1181.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας που ετέθη από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 24 και ειδικό αριθµό 8, του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Β', σ. 1181-1183.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 24 και ειδικό αριθµό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Β', σ. 1184-1198.
Συζήτηση επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 30 και
ειδικό αριθµό 2, η οποία αφορά στη ρύθµιση καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση εργοδοτικής
εισφοράς υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. τόµ. Γ', σ. 2476, 2481,
2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2488, 2489, 2490, 2491,
2492, 2493, 2494, 2495, 2496.
Δήλωση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ότι αποσύρει από την τροπολογία µε γενικό αριθµό 30 και ειδικό 2, τις παραγράφους 10, 11 και
12, σχετικά µε την κατάργηση εργοδοτικών εισφορών σε
ποσοστό 1,1 υπέρ των οργανισµών Εργατικής Κατοικίας
και Εργατικής Εστίας, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του
Προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"". τόµ. Γ', σ. 2493.
Ένσταση αµφισβήτησης που ετέθη από σαράντα ένα
Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, στην τροπολογία µε γενικό
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αριθµό 38 και ειδικό αριθµό 17 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου
3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α'
152), όπως ισχύει" (Α' 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου
ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς,
Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου,
Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6)" (Α' 175) και άλλες διατάξεις" που αφορά ρυθµίσεις εφαρµογής του νόµου
4046/2012 και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις.(Απερρίφθη).
τόµ. Ε', σ. 3742-3744.
Συζήτηση επί της αµφισβήτησης που ετέθη από σαράντα
ένα Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, στην τροπολογία µε
γενικό αριθµό 38 και ειδικό αριθµό 17 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου
2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ,
ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6)" (Α' 175)
και άλλες διατάξεις" που αφορά ρυθµίσεις εφαρµογής του
νόµου 4046/2012 και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις. τόµ. Ε',
σ. 3742-3744.
Ψηφοφορία επί της αµφισβήτησης αναφορικά µε την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 38 και ειδικό αριθµό 17 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6
Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174),
της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου,
Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008
(Α' 6)" (Α' 175) και άλλες διατάξεις", που αφορά ρυθµίσεις
εφαρµογής του νόµου 4046/2012 και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις.(Απερρίθφη). τόµ. Ε', σ. 3744.
Δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρα ότι
αποσύρει την τροπολογία µε γενικό αριθµό 37 και ειδικό αριθµό 16 που είχε κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου
3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου

Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α'
152), όπως ισχύει" (Α' 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου
ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς,
Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου,
Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6)" (Α' 175) και άλλες διατάξεις" και που είναι σχετική µε το ν.2971/2001 "Αιγιαλός,
παραλία και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε', σ. 3822.
Δήλωση του Υπουργού Υγείας κ. Α. Λυκουρέντζου ότι αποσύρει την τροπολογία µε γενικό αριθµό 197 και ειδικό αριθµό 12, της 18ης Ιανουαρίου 2013, του σχεδίου νόµου
του Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς,
µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες διατάξεις", που αφορά ρυθµίσεις σχετικά µε την προθεσµία έκδοσης της προκήρυξης για τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθµών κ.λπ.. τόµ. Θ', σ. 6905.
Απόσυρση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 214 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου
και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς
την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)", που αφορά ρυθµίσεις θεµάτων
του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δηµοσίου
(ΤΑΙΠΕΔ). τόµ. Ι', σ. 7266.
Συζήτηση επί της τροπολογίας 222/4 µε την οποία παρατείνεται από τη λήξη της (20.12.2012) η θητεία των µελών
των ανεξάρτητων αρχών για χρονικό διάστηµα δύο µηνών
και της τροπολογίας 223/5 µε την οποία τροποποιούνταισυµπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν.
1892/1990, όπως ισχύει, και επανακαθορίζεται η διαδικασία για την απόκτηση εµπράγµατων ή ενοχικών δικαιωµάτων από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα σε ιδιωτικούς νήσους ή
νησίδες και σε ακίνητα ιδιωτικών νήσων ή νησίδων, καθώς
και σε ανήκουσες στο Δηµόσιο νησίδες οι οποίες έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση
της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές
Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ι', σ. 7853-7875.
Δήλωση του Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Ι. Τραγάκη ότι
η Κυβέρνηση αποσύρει τις τροπολογίες που είχαν κατατεθεί
προς συζήτηση στα σχέδια νόµου του Υπ. Εξωτερικών: α)
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης του
Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση" και β) "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης για τη δηµιουργία Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας µεταξύ της µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων". τόµ. ΙΑ', σ. 8241.
Απόσυρση της τροπολογίας που αφορά την επαναφορά
του γένους ως προϋπόθεση εισαγωγής στις στρατιωτικές
και αστυνοµικές σχολές, που είχε εισαχθεί προς συζήτηση
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στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία". τόµ. ΙΑ', σ. 8383.
Απόσυρση από τον Υπουργό Υγείας της τροπολογίας
248/18 που αφορά θέµατα του ΤΑΙΠΕΔ από το σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις", η οποία θα ξανακατατεθεί στο επόµενο νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΑ', σ. 8411.
Απόσυρση των άρθρων 22 και 42 και της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 270 και ειδικό αριθµό 55 που αφορά ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ', σ. 9224-9225.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς / Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου και των Ανεξάρτητων Βουλευτών κ. Ι. Μεχελογιαννάκη και Ν. Νικολόπουλου επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 328 και ειδικό 108 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού:
"Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και
Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ', σ.
9712-9714.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας, µε γενικό
αριθµό 328 και ειδικό 108, του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ', σ.
9715-9727, 9728-9732.
Αναφορά στην ψήφιση της τροπολογίας 390/37 (άρθρο
78) που αναφέρεται στην ενδεχόµενη απιστία στελεχών των
τραπεζών για δάνεια προς νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δηµοσίου τοµέα του σχεδίου νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ', σ. 10720, 10722,
10731, 10732, 10734, 10735, 10741, 10742, 10743,
10744, 10745, 10746.
Συζήτηση επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και
ειδικό 101, µε τίτλο: "Κύρωση της 11ης τροποποίησης της
υπ' αριθµ. 001Β/00 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της εταιρίας µε την επωνυµία Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ (ΝΒΕΕ ΑΕ)" και που
κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση
των οφειλών του προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ
του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας
και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ', σ.
12696-12712.
Αίτηση αµφισβήτησης Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, περί
του απαράδεκτου της συζήτησης της από 25 Ιουλίου 2013
τροπολογίας µε περιεχόµενο την έγκριση και τροποποίηση
Οργανισµών (αριθµός τροπολογίας 693/70) και την τροπολογία που αφορά τροποποίηση του ν. 4148/2013 περί Σύστασης Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας (αριθµός τροπολο-

γίας 710/86) του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ', σ. 611.
Συζήτηση επί της αίτησης αµφισβήτησης Βουλευτών του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, των τροπολογιών 693/70 και 710/86 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ', σ.
611-616.
Ψηφοφορία επί της αίτησης αµφισβήτησης Βουλευτών
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, επί των τροπολογιών 693/70 και 710/86
του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". (Απερρίθφη). τόµ. ΚΒ', σ. 616.
Αναφορά επί του άρθρου 6 της τροπολογίας 828, που αφορά την εξαίρεση από το πόθεν έσχες τις µετοχές των εταιρειών, που κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις" και η οποία αποσύρθηκε. τόµ. ΚΔ', σ. 2034-2038, 2059.
Απόσυρση του άρθρου 6 της τροπολογίας 828 που αφορά την εξαίρεση από το πόθεν έσχες των µετοχών των εταιρειών που κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ', σ. 2035.
ΤΡΟΦΙΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Γενικής
Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία
σε θέµατα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας αγροτικών
προϊόντων και τροφίµων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4119, ΦΕΚ: 32 Α’/13.02.2013). τόµ. Η', σ.
6093, τόµ. Θ', σ. 7014-7015.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίµων
της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας στην ανάπτυξη της ποιότητας και ασφάλειας στην παραγωγή και διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων". (Κατάθεση-Συζήτηση Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4165, ΦΕΚ: 157Α' / 09.07.2013).
τόµ. ΙΖ', σ. 12215, τόµ. ΙΘ', σ. 13700 - 13701.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4177, ΦΕΚ: 173 A'/08.08.2013).
τόµ. Κ', σ. 14429, τόµ. ΚΒ', σ. 54-96, 233-278.
ΤΣΕΧΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της
Τσέχικης Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρα-
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τίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου
Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας
και της Βόρειας Ιρλανδίας, αναφορικά µε την Ίδρυση, Διοίκηση και Λειτουργία του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας
Χηµικής, Βιολογικής Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας
(JCBRN Defense COE Operation MOU)". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4193, ΦΕΚ: 207
A'/26.09.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12780, τόµ. ΚΓ', σ. 13661375, 1430.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της
Τσέχικης Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου
Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας
και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Στρατηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού, σχετικά µε τη
Λειτουργική Σχέση που αφορά το Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής
Άµυνας (JCBRN Defense COE Functional Relationship
MOU)". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4191,
ΦΕΚ: 205 A'/26.09.2013). τόµ. ΙΖ', σ. 12780, τόµ. ΚΓ', σ.
1366-1376.
ΤΣΙΓΑΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση της λαθρεµπορίας
τσιγάρων. τόµ. Γ', σ. 2419.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων στα Εξάρχεια.
τόµ. Ι', σ. 7819.
ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
τσιµεντοβιοµηχανία "ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (LAFARGE)" στη
Χαλκίδα. τόµ. ΙΕ', σ. 11244.

ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την προστασία του υγρότοπου "Βουρκάρι" στα Μέγαρα. τόµ. Ε', σ. 3945, 3946.
ΥΔΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση των τροποποιήσεων των άρθρων
25 και 26 της Σύµβασης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την προστασία και τη χρήση των διασυνοριακών
υδάτων και των διεθνών λιµνών". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4137, ΦΕΚ: 71 Α'/19.03.2013). τόµ.
ΙΑ', σ. 8040, 8671.
ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των υδατικών πόρων. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.κ. Χ. Γιαταγάνα, Ρ. Μακρή, Κ. Γιοβανόπουλος, Π. Χαϊκάλης, Μ. Χρυσοβελώνη, Μ. Ουζουνίδης, Τ.
Ιατρίδη, Γ. Νταβρής, Ε. Κουντουρά και Κ. Μαρκόπουλος).
τόµ. ΙΓ', σ. 9789-9808.
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανάγκη αναθεώρησης των ορίων της Περιοχής Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών "Δυτικές Ακτές ΑιτωλοακαρνανίαςΣύµπλεγµα Εχινάδων". τόµ. ΚΔ', σ. 2306.
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε το έργο ύδρευσης της Κέρκυρας και
των Παξών. τόµ. Ζ', σ. 5046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την υδροδότηση του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Γιάλτρων Δήµου Αιδηψού. τόµ. ΙΑ', σ. 8776.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την υδροδότηση άνυδρων νησιών κατά τη θερινή περίοδο. τόµ. ΙΘ', σ. 14121.

Υ

ΥΙΟΘΕΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και άλλες
διατάξεις".(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4138, ΦΕΚ: 72 Α' / 19.03.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8353, 86748687, 8705-8707, 8712-8758, τόµ. ΙΒ', σ. 8842-8843.

ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε το χρονοδιάγραµµα των διοικητικών αλλαγών στο χώρο
της υγείας. τόµ. Θ', σ. 6753.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποβάθµιση των υπηρεσιών υγείας στο Νοµό Σάµου. τόµ. ΙΖ', σ. 12199.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την έναρξη µορφών και µονάδων ιαµατικού τουρισµού στην Πρωτοβάθµιας Φροντίδα Υγείας. τόµ. ΙΖ', σ.
12204.

ΥΛΟΤΟΜΙΑ - ΥΛΟΤΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του φαινοµένου της λαθροϋλοτοµίας στα δάση της χώρας µας. τόµ. Β', σ. 1045.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την παράνοµη υλοτόµηση. τόµ. ΣΤ', σ.
4755.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και άλλες

ΤΥΡΙΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη διάθεση γαλακτοκοµικών-τυροκοµικών προϊόντων από παραγωγούς στις λαϊκές
αγορές. τόµ. Ζ', σ. 5249.
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διατάξεις".(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4138, ΦΕΚ: 72 Α' / 19.03.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8353, 86748687, 8705-8707, 8712-8758, τόµ. ΙΒ', σ. 8842-8843.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη µεταχείριση υπαλλήλου των Κρατικών Λαχείων από τη Διοίκηση του Υπουργείου. τόµ. Ι', σ. 7820.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΒΟΥΛΗΣ
Κατάθεση από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρα νοµοτεχνικής βελτίωσης επί της παραγράφου Γ.1. του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016
-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013-2016", που αφορά του υπαλλήλους της Βουλής και
στην απόσυρση αυτής. τόµ. ΣΤ', σ. 4089, 4096.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των
Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος
(ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ,
µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των
Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4111, ΦΕΚ: 18
Α’/25.01.2013). τόµ. Η', σ. 6252, 6327-6431.
Αναφορά στο ατύχηµα που έλαβε χώρα στην οροφή της
Αίθουσας της Ολοµέλειας και που παραλίγο να στοιχίσει τη
ζωή ενός εργαζοµένου της Βουλής. τόµ. ΙΑ', σ. 8265,
8268, 8274, 8280.
Ανακοινώνεται επιστολή του Διοικητικού Συµβουλίου του
Συλλόγου των Υπαλλήλων της Βουλής µε την οποία εκφράζει τα συλλυπητήρια του για το θάνατο του ΒΞ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανάσιου Νάκου. τόµ. ΙΓ', σ. 9753.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την αξιοποίηση προσωπικού άµεσα συγχωνευµένων φορέων. τόµ. Α', σ. 501.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τα νέα πειθαρχικά συµβούλια των δηµοσίων υπαλλήλων. τόµ. Β', σ. 956.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την τοποθέτηση και µετάθεση των υπαλλήλων
του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στον τόπο
καταγωγής τους. τόµ. Γ', σ. 2333.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβερνησης, σχετικά µε
τις µετακινήσεις δηµοσίων υπαλλήλων σύµφωνα µε το ν.
4024/2011. τόµ. Ε', σ. 3964.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το καθεστώς της διαθεσιµότητας των υπαλλήλων. τόµ. ΣΤ', σ. 4888.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τα κριτήρια αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων µε αυξηµένα προσόντα. τόµ. ΙΑ', σ. 8198.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονοµικών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4151, ΦΕΚ: 103Α' / 29.04.2013). τόµ. ΙΒ', σ. 9138, τόµ.
ΙΕ', σ. 11143-11178, 11204-11238, 11251-11279, 11319.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη θεσµοθέτηση ασφαλιστικών δικλείδων για
την διακρίβωση των πραγµατικά "επίορκων" δηµοσίων υπαλλήλων από όσους παραπέµπονται για ήσσονος σηµασίας ζητήµατα. τόµ. ΙΒ', σ. 9492.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την τροποποίηση του νόµου 4093/12, ώστε να
µην τίθενται αυτοδικαίως σε αργία οι υπάλληλοι και οι καθηγητές όσον αφορά τα πληµµελήµατα. τόµ. ΙΓ', σ. 10029.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την αυτοδίκαιη αργία δηµοσίου υπαλλήλου στη
Λάρισα. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11835.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τα προβλήµατα των συνταξιοδοτούµενων πολύτεκνων δηµοσίων υπαλλήλων. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12107.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη εργασιακή οµηρία τριάντα τριών εργαζοµένων του Δήµου Διρφύων-Μεσσαπών του Νοµού Ευβοίας. τόµ. Α', σ. 762.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της Δηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού Κερατσινίου. τόµ. ΙΑ', σ. 8477.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τα προβλήµατα από την τοποθέτηση υπαλλήλων στις δικαστικές υπηρεσίες µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
τόµ. ΙΔ', σ. 10697.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΠΙΟΡΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη θεσµοθέτηση ασφαλιστικών δικλείδων για
την διακρίβωση των πραγµατικά "επίορκων" δηµοσίων υπαλλήλων από όσους παραπέµπονται για ήσσονος σηµασίας ζητήµατα. τόµ. ΙΒ', σ. 9492.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
τους όρους χορήγησης του επιδόµατος ανεργίας στους εποχικά εργαζόµενους. τόµ. Β', σ. 1018.
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ο.Τ.Α.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ανάγκη καταβολής των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της Δηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού και Αθλητισµού του Δήµου Κερατσινίου-Δραπετσώνας. τόµ. Γ', σ. 2431.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΤΕ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την ανάκληση
προηγούµενης γνωµοδότησης του Υπουργείου Εργασίας
για την εφαρµογή του µισθολογίου του ΟΤΕ. τόµ. Κ', σ.
14138.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
διατήρηση των µισθολογικών και εργασιακών δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.
τόµ. Α', σ. 493.
ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Για την
οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του.) (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α', σ.
461, τόµ. Γ', σ. 2347-2409.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας". (Προτείνοντες: Η Γενική Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του κόµµατός
της). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α', σ. 728, τόµ. ΙΣΤ', σ.
12141-12171.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανακούφιση
των δανειοληπτών. τόµ. Ζ', σ. 5462.
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τις υποχρεωτικές αναθέσεις υπερωριών σε εκπαιδευτικούς. τόµ. ΙΑ', σ. 8464.
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα εξοπλιστικά προγράµµατα υποβρυχίων "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ" και "ΠΟΣΕΙΔΩΝ". τόµ. ΣΤ', σ.
4855.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε την προµήθεια συσσωρευτών για τα νέα υποβρύχια τύπου "type 214" του Πολεµικού µας Ναυτικού. τόµ. ΙΔ',
σ. 10782.
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ-ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ανάγκη διορισµού µόνιµου υποθηκοφύλακα Καστοριάς. τόµ. Ζ', σ. 5059.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιλογή προϊσταµένων στο Υπουργείο Οικονοµικών. τόµ. ΣΤ', σ. 4652.
Αναφορά στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
στις 30 Ιανουαρίου 2013 από διαδηλωτές. τόµ. Θ', σ. 7062,
7063, 7071-7075.
Ενηµέρωση της Βουλής από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ι. Βρούτση για τα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο Υπουργείο Εργασίας
και για την κατάληψη του γραφείου του στις 30 Ιανουαρίου
2013 από διαδηλωτές. τόµ. Θ', σ. 7071.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4150,
ΦΕΚ: 102 Α’ /29.04.2013). τόµ. ΙΒ', σ. 9138, τόµ. ΙΔ', σ.
10799-10846, τόµ. ΙΕ', σ. 10860-10936, 10982-10996,
11005-11019, 11107.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τους νέους Οργανισµούς των Υπουργείων. τόµ.
ΙΕ', σ. 10961.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την πιθανή µεταφορά του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. τόµ. ΙΗ', σ. 13163.
ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του
Πρωτοκόλλου του 2005 της Διεθνούς Σύµβασης του 1988
για την καταστολή των παράνοµων πράξεων κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και του Πρωτοκόλλου του 2005
στο Πρωτόκολλο του 1988 για την καταστολή των παράνοµων πράξεων κατά της ασφάλειας των σταθερών εγκαταστάσεων στην υφαλοκρηπίδα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4169, ΦΕΚ: 162 Α'/12.07.2013). τόµ. ΙΣΤ', σ. 12078, τόµ. ΙΘ', σ. 13611-13613.
Φ
ΦΑΡΜΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα στοιχεία για τη µείωση της φαρµακευτικής
δαπάνης. τόµ. Α', σ. 512.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κατάσταση που διαµορφώνεται από την πολιτική των περικοπών στη φαρµακευτική περίθαλψη. τόµ.
Α', σ. 513.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χορήγηση φαρµάκων στους ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ. τόµ. Α', σ. 749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αδυναµία προµήθειας των απαραίτητων
φαρµάκων στους ασφαλισµένους. τόµ. Α', σ. 817.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αύξηση στη συµµετοχή των ασφαλισµένων
στη φαρµακευτική δαπάνη. τόµ. Γ', σ. 2524.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις στην αγορά φαρµάκων. τόµ. ΣΤ',
σ. 4758, 7792.

265
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την επιβάρυνση των πασχόντων από µεσογειακή
αναιµία, µετά την αλλαγή του καθεστώτος συµµετοχής στα
φάρµακα. τόµ. Θ', σ. 6898.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την οικονοµική επιβάρυνση της Ελληνικής Φαρµακοβιοµηχανίας από την ακολουθούµενη πολιτική στη συνταγογράφηση και κοστολόγηση των φαρµάκων. τόµ. ΙΓ', σ.
9851.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις".(Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4132, ΦΕΚ: 59 Α’
/07.03.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8353, 8399-8442.
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την οικονοµική επιβάρυνση της Ελληνικής Φαρµακοβιοµηχανίας από την ακολουθούµενη πολιτική στη συνταγογράφηση και κοστολόγηση των φαρµάκων. τόµ. ΙΓ', σ.
9851.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε
την κατάργηση των δωρεάν συγγραµµάτων στους φοιτητές
και την υποχρηµατοδότηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
τόµ. Β', σ. 1028.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τη εισαγωγή φοιτητών και φοιτητριών της µουσουλµανικής µειονότητας στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
τόµ. Δ', σ. 2892.
ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(Φ.Δ.Σ.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Κύρωση της από 31-122012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής
Γραµµατείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4147, ΦΕΚ: 98 Α’ /26.04.2013). τόµ. Ι', σ.
7820, τόµ. ΙΔ', σ. 10240-10273, 10275-10290, 1065410668, 10787.
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πάταξη φορολογικών αδικηµάτων.
τόµ. Γ', σ. 2459.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό των φοροελεγκτικών µηχανισµών και την πάταξη της φοροδιαφυγής. (Επερωτώντες: Δεκαέξι (16) Βουλευτές της Δηµοκρατικής Αριστεράς). τόµ. ΣΤ', σ. 4761-4778.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος".
(Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4106, ΦΕΚ:

6 A’/0901.2013). τόµ. Ζ', σ. 4997, 5491 - 5496, 5504.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πάταξη της φοροδιαφυγής. τόµ. Ι',
σ. 7800.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4144, ΦΕΚ: 88 A’ /18.04.2013). τόµ. ΙΒ', σ.
9087, τόµ. ΙΓ', σ. 9700-9712, 9727-9728, 9739-9773,
9857-9906, τόµ. ΙΔ', σ. 10182.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης στελέχωσης του
ΣΔΟΕ προκειµένου να αντιµετωπιστεί η φοροδιαφυγή.
τόµ. ΙΓ', σ. 9783.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την εγκατάσταση συστήµατος εισροών
και εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου και της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΓ',
σ. 9833.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εισροών-εκροών στα πρατήρια καυσίµων για την αποφυγή της λαθρεµπορίας και της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΔ', σ. 10770.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φοροδιαφυγή των πολυεθνικών εταιρειών. τόµ. ΙΘ', σ. 13598.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα αποτελέσµατα ελέγχων κατά της φοροδιαφυγής και της ενέργειας της πάταξής της. τόµ. ΙΘ', σ.
13600.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υπερφορολόγηση σε συνδυασµό
µε το "πάγωµα" της οικοδοµικής δραστηριότητας. τόµ. ΙΓ',
σ. 9781.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων εµβασµάτων και τις αντίστοιχες ενέργειες φορολόγησής τους.
τόµ. Α', σ. 293.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων», της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής
των νόµων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012,
4051/2012 και 4071/2012», της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών
εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα»
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4079, ΦΕΚ: 180
Α’/20.9.2012). τόµ. Α', σ. 360, τόµ. Β', σ. 838-885, 899900, 902-942, 981-984.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επιστροφή από
το δηµόσιο του ΦΠΑ στους αγρότες που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς. τόµ. Α', σ. 455.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την άµεση µείωση του ΦΠΑ εστίασης
ως µέτρο ενίσχυσης της αγοράς. τόµ. Α', σ. 456.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις ενέργειες για τον έλεγχο και τη φορολόγηση των εµβασµάτων Ελλήνων πολιτών που εστάλησαν εξωτερικό. τόµ. Γ', σ. 1837.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τους ελέγχους "πόθεν έσχες" και την
φορολόγηση των χρηµάτων που διοχετεύτηκαν στο εξωτερικό από καλλιτέχνες και πολλούς "επώνυµους". τόµ. Γ', σ.
2422.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πάταξη φορολογικών αδικηµάτων.
τόµ. Γ', σ. 2459.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρας καταθέτει στον Πρόεδρο της Βουλής κ. ΕυάγγελοΒασίλειο Μεϊµαράκη το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 και τον τόµο που αναφέρεται στις εκθέσεις των γενικών διευθυντών φορολογίας
και φορολογικών ελέγχων, τελωνείων και ειδικό φόρων
κατανάλωσης, διοίκησης και δηµοσιονοµικών ελέγχων του
Υπουργείου Οικονοµικών καθώς και τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν.2262/1995 όπως αυτό ισχύει.
τόµ. Ε', σ. 3822.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση των συνεδριάσεων της Επιτροπής του άρθρου 70Α' για επίλυση φορολογικών υποθέσεων άνω των 300.000 ευρώ. τόµ. Ε', σ. 3913.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Προσθέτου Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας στο Πρωτόκολλο µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας που υπεγράφη στη Βέρνη, στις 4 Νοεµβρίου
2010 και τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος και το συνηµµένο στη Σύµβαση Πρωτόκολλο». (Κατάθεση- Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4105,
ΦΕΚ: 5 Α’/09.01.2013). τόµ. ΣΤ', σ. 4715, τόµ. Ζ', σ. 5491
- 5497.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό των φοροελεγκτικών µηχανισµών και την πάταξη της φοροδιαφυγής. (Επερωτώντες: Δεκαέξι (16) Βουλευτές της Δηµοκρατικής Αριστεράς). τόµ. ΣΤ', σ. 4761-4778.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε το θεσµό των λαϊκών αγορών. τόµ. ΣΤ', σ. 4779.
Ανακοινώνεται ότι ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής
ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, αναφορά του Εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος µε συνηµµένη ποινική προκαταρκτική δικογραφία που σχηµατίστηκε προκειµένου να
διακριβωθούν οι συνθήκες κατά τις οποίες είχε περιέλθει
στο Υπουργείο Οικονοµικών ψηφιακός δίσκος µε τα ονοµατεπώνυµα Ελλήνων υπηκόων που διατηρούσαν καταθέσεις σε τράπεζα στην Ελβετία. τόµ. Ζ', σ. 4955.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4106, ΦΕΚ: 6

A’/0901.2013). τόµ. Ζ', σ. 4997, 5491 - 5496, 5504.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4110, ΦΕΚ: 17
Α’/23.01.2013). τόµ. Ζ', σ. 5461, τόµ. Η', σ. 6065-6128,
6129-6181, 6183-6302.
Αναφορά στην πολιτική φορολόγησης των ακινήτων. τόµ.
Θ', σ. 7090, 7096, 7104, 7105, 7122, 7127.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πάταξη της φοροδιαφυγής. τόµ. Ι',
σ. 7800.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την φορολογική επιβάρυνση
στα νησιά του Αιγαίου. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.κ. Π. Κουρουµπλής, Δ. Γάκης, Θ. Δρίτσας,
Ι. Ζερδελής, Α. Καλογερή, Α. Μητρόπουλος, Γ. Σταθάκης,
Ν. Συρµαλένιος, Ε. Τσακαλώτος και Δ. Τσουκαλάς). τόµ. Ι',
σ. 8018-8034.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υπερφορολόγηση των ακινήτων.
τόµ. ΙΑ', σ. 8225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον έλεγχο των προσώπων και των λογαριασµών της λίστας Λαγκάρντ. τόµ. ΙΑ', σ. 8460.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη φορολόγηση των αυτοκινήτων των πολυτέκνων. τόµ. ΙΒ', σ. 8817.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
του Συµβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), µε τα συναφή Παραρτήµατα Α' και Β' σχετικά µε την αµοιβαία διοικητική συνδροµή σε φορολογικά θέµατα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής". (Κατάθεση- Συζήτηση - Ψήφιση) (Αρ. νόµου: 4153, ΦΕΚ: 116Α' / 23.05.2012). τόµ. ΙΔ',
σ. 10730, τόµ. ΙΣΤ', σ. 11880 - 11885.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση Ελλήνων της αλλοδαπής. τόµ. ΙΔ', σ. 10749.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013".
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4152, ΦΕΚ: 107
Α’/09.05.2013). τόµ. ΙΕ', σ. 11334-11451.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το Ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο. τόµ.
ΙΣΤ', σ. 11850.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ελάφρυνση των ελληνικών νοικοκυριών από την επιβολή των υπέρογκων φόρων. τόµ. ΙΣΤ',
σ. 12025, τόµ. ΙΖ', σ. 12644.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επαρκή και έγκυρη ενηµέρωση για
τη φορολόγηση των επαναπατριζόµενων κεφαλαίων. τόµ.
ΙΗ', σ. 13242.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον έλεγχο και τη φορολόγηση των
υπεράκτιων (offshore) εταιρειών. (Επερωτώντες: Δεκαεπτά
Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου). τόµ. ΙΗ', σ. 13457 - 13475.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν.
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". (Κα-
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τάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4172, ΦΕΚ: 167
Α'/23.07.2013). τόµ. Κ', σ. 14170, τόµ. ΚΑ', σ. 1477914878, 14879-14898, 14909-15038, 15126.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4174, ΦΕΚ: 170 A'/26.07.2013). τόµ. ΚΒ', σ.
53, 312-367.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003" (Α’ 154)". (Κατάθεση).
τόµ. ΚΒ', σ. 544.
ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Φ.Α.Π.)
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη δυσµενή µεταχείριση των πολύτεκνων οικογενειών όσον αφορά τη φορολόγηση των ακινήτων. τόµ. ΙΔ',
σ. 10781.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4110, ΦΕΚ: 17
Α’/23.01.2013). τόµ. Ζ', σ. 5461, τόµ. Η', σ. 6065-6128,
6129-6181, 6183-6302.
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επιστροφή από
το δηµόσιο του ΦΠΑ στους αγρότες που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς. τόµ. Α', σ. 455.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την άµεση µείωση του ΦΠΑ εστίασης
ως µέτρο ενίσχυσης της αγοράς. τόµ. Α', σ. 456.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη µείωσης του ΦΠΑ στον τοµέα του Τουρισµού. τόµ. Α', σ. 641.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. τόµ. Α', σ. 823.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την µη καταβολή του παρακρατηθέντος ΦΠΑ από την εταιρεία "Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών - Ελ. Βενιζέλος". τόµ. Ζ', σ. 4955.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση και τις τουριστικές επιχειρήσεις. τόµ. ΙΑ', σ. 8299.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις".(Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4132, ΦΕΚ: 59 Α’
/07.03.2013). τόµ. ΙΑ', σ. 8353, 8399-8442.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του µη επιλέξιµου
ΦΠΑ των έργων του ΕΣΠΑ του Δήµου Φαιστού. τόµ. ΙΖ', σ.
12604.
ΦΡΑΓΜΑ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λειτουργία του Φράγµατος της Μεσοχώρας Τρικάλων.
τόµ. Δ', σ. 2937.

ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το σχέδιο κατασκευής του φράγµατος στο Αώο ποταµό.
τόµ. ΙΕ', σ. 10971.
ΦΡΑΟΥΛΕΣ-ΦΡΑΟΥΛΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Αναφορά στη δολοφονική επίθεση κατά µεταναστών εργατών στα φραουλοχώραφα της Νέας Μανωλάδας Ηλείας.
τόµ. ΙΕ', σ. 10967, 10980, 10996, 10999, 11002, 11004,
11019, 11020, 11021, 11026, 11028, 11030, 11032,
11036, 11039, 11040, 11041, 11043, 11045, 11046,
11047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε το συµβάν στη Μανωλάδα και την έκθεση του Επιτρόπου
του Συµβουλίου της Ευρώπης κ. Νιλς Μούιζνιεκς. τόµ. ΙΕ',
σ. 11246.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
πρόσληψη παράνοµων αλλοδαπών από εργοδότες στη Μανωλάδα. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11843.
ΦΥΛΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σωφρονιστικών
καταστηµάτων της χώρας. τόµ. Α', σ. 274.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε το ζήτηµα της σύλληψης και κράτησης των οροθετικών
γυναικών. τόµ. Α', σ. 276.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη στελέχωση του Γενικού Καταστήµατος Κράτησης Νιγρίτας. τόµ. Α', σ. 278.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την τήρηση των νόµιµων διαδικασιών και την ηθική αποκατάσταση για τις οροθετικές, φυλακισµένες γυναίκες στις
φυλακές Κορυδαλλού. τόµ. Α', σ. 438.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη λήψη µέτρων κάλυψης των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών της υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης των καταστηµάτων κράτησης. τόµ. Γ', σ. 2228.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την καθυστέρηση στη λειτουργία του προγράµµατος του
ΚΕΘΕΑ λόγω καταστροφής των εγκαταστάσεών του κατά
την πρόσφατη εξέγερση στις φυλακές Κορυδαλλού. τόµ. Γ',
σ. 2511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τα προβλήµατα της Κλειστής Φυλακής Τρικάλων. τόµ. Ι',
σ. 7554.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την απόδραση των κρατουµένων από τις φυλακές Τρικάλων. τόµ. ΙΓ', σ. 9786.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
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µε τη λήψη µέτρων για την αποσυµφόρηση των φυλακών
της χώρας. τόµ. ΙΓ', σ. 10031.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη λήψη µέτρων ασφάλειας στις φυλακές Τρικάλων. τόµ.
ΙΓ', σ. 10111.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις αποδράσεις από τις Φυλακές Τρικάλων. τόµ. ΙΕ', σ.
11242.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τη
δηµιουργία βελτιωµένων φυλακών. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12113.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα Καταστήµατα
Κράτησης της Βόρειας Ελλάδας. τόµ. ΚΒ', σ. 410.
ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη δυνατότητα αξιοποίησης των Αγροτικών Φυλακών της
Χώρας. τόµ. ΙΔ', σ. 10776.
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αδυναµία διάγνωσης και αντιµετώπισης των
περιστατικών φυµατίωσης στη Θεσσαλονίκη λόγω έλλειψης
µηχανολογικού εξοπλισµού και υλικών. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11839.
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη µείωση της τιµής του φυσικού αερίου για τους βιοµηχανικούς καταναλωτές. τόµ. Β', σ. 1739.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εξαίρεση των σχολικών επιτροπών
από τον αυξηµένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης που επιβλήθηκε στο πετρέλαιο. τόµ. Γ', σ. 2178.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα. τόµ. ΙΔ', σ. 10696.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη µελέτη του ΙΓΜΕ για θέµατα φυσικού αερίου και πετρελαίου από το σχιστόλιθο στην περιοχή της Ηπείρου. τόµ.
ΙΗ', σ. 13155.
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις οικολογικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων στο τοπικό διαµέρισµα Θυρίου Νοµού
Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΙΑ', σ. 8276.
Χ
ΧΑΛΑΖΟΠΛΗΚΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη άµεσων εκτιµήσεων από τον ΕΛΓΑ στις αγροτικές καλλιέργειες

που επλήγησαν από ισχυρές χαλαζοπτώσεις στη Μακεδονία. τόµ. ΙΗ', σ. 13373.
ΧΑΛΚΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για την προστασία των ιδιωτικών και εθνικών υποδοµών της χώρας και του δικτύου ανακύκλωσης από κλοπές χαλκού και σκραπ. τόµ. Α', σ. 458.
ΧΡΕΗ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας". (Προτείνοντες: Η Γενική Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του κόµµατός
της). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Α', σ. 728, τόµ. ΙΣΤ', σ.
12141-12171.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων σχετικά µε τα ληξιπρόθεσµα χρέη των κοµµάτων. τόµ. Ε', σ. 3411.
ΧΡΕΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη θεσµοθέτηση επιταγής συµψηφισµού για την πληρωµή των οφειλών του δηµοσίου. τόµ. Α',
σ. 761.
ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
ρύθµιση χρεών στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών. τόµ. ΙΘ', σ. 14108.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Ρύθµιση οφειλών προς
Ο.Α.Ε.Ε.". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης και οι Βουλευτές του κόµµατος του). (Κατάθεση). τόµ.
ΚΓ', σ. 1371.
ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο. τόµ. Α', σ. 273.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τα δηµοσιεύµατα περί µετατροπής στρατοπέδων σε κέντρα κράτησης για τους οφειλέτες δηµοσίου. τόµ. ΙΕ', σ.
10968.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση των οφειλών του
προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ του Υπουργικού
Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4160, ΦΕΚ: 142 Α'/12.06.2013).
τόµ. ΙΣΤ', σ. 12098, τόµ. ΙΖ', σ. 12688-12712.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". (Προτείνοντες: Ο Πρόε-
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δρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και τριάντα
ένας Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση- ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4162, ΦΕΚ: 150 Α'/21.06.2013).
τόµ. Α', σ. 289, τόµ. ΙΗ', σ. 13172-13219.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων χρηµατοδότησης των
σχολικών επιτροπών από τον κρατικό προϋπολογισµό. τόµ.
Γ', σ. 2230.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε το νέο χρηµατοδοτικό πλαίσιο 20142020 και την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
τόµ. ΣΤ', σ. 4653.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την επιτάχυνση
της υπογραφής υπουργικής απόφασης σχετικής µε τη χρηµατοδότηση των Στεγών Υποστηριζόµενης Διαβίωσης. τόµ.
Θ', σ. 6748.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Για τη
χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων και άλλες διατάξεις". (Προτείνοντες: Οι ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Α. Λοβέρδος και Χ. Αηδόνης). (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 12155.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων. τόµ. ΙΘ', σ. 13798.
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής
των νόµων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012,
4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών
εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα"
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4079, ΦΕΚ: 180
Α’/20.9.2012). τόµ. Α', σ. 360, τόµ. Β’, σ. 838-885, 899900, 902-942, 981-984.
ΧΡΥΣΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών από τη λειτουργία των ανταλλακτηρίων χρυσού και των
ενεχυροδανειστηρίων. τόµ. Α', σ. 413.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά
µε τη εξόρυξη χρυσού στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, Κιλκίς
και Θράκης. (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και
38 Βουλευτές του Κόµµατος του). (Συζήτηση). τόµ. Ζ', σ.
5187-5223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα κυκλώµατα εµπορίας και εξαγωγής
χρυσού στο εξωτερικό. τόµ. Θ', σ. 6901.
Αναφορά στα επεισόδια που σηµειώθηκαν στο εργοτάξιο
της εταιρείας "Ελληνικός Χρυσός Α.Ε." στη Χαλκιδική. τόµ.
ΙΑ', σ. 8038, 8040, 8066.

Αναφορά στα επεισόδια στην Ιερισσό Χαλκιδικής. τόµ.
ΙΑ', σ. 8674, 8683, 8714, 8715, 8735, 8739, 8740, 8742,
8744, 8745, 8746, 8747, 8749, 8750, 8751, 8752, 8753,
8755.
Αναφορά στα µεταλλεία χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής. τόµ. ΙΓ', σ. 9974, 9975.
Αναφορά στην εκτέλεση ενταλµάτων σύλληψης στις
Σκουριές της Χαλκιδικής που πραγµατοποιήθηκε τα ξηµερώµατα της Τετάρτης 10/4/20013. τόµ. ΙΔ', σ. 10285,
10286, 10287, 10288, 10656, 10659.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε." τόµ. ΙΘ', σ.
13788.
ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(Χ.Υ.Τ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την υπερφόρτωση του ΧΥΤΑ Φυλής. τόµ. ΙΓ', σ. 9841.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την επικινδυνότητα για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον
από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης. τόµ. ΙΔ', σ.
10772.
ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
(Χ.Υ.Τ.Υ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων όσον αφορά τη χωροθέτηση του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων
(ΧΥΤΥ) στη θέση Λίβα στη Ζάκυνθο. τόµ. Θ', σ. 7156.
Ψ
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Ανακοινώνεται ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων του 62ου
Δηµοτικού Σχολείου Πάτρας κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την περικοπή των µισθών που οδηγεί τους εργαζοµένους στην εξαθλίωση και
αιτείται την άµεση συνδροµή της πολιτείας για την εύρυθµη
λειτουργία των σχολικών µονάδων. τόµ. Δ', σ. 2869-2872.
Ανακοινώνεται ότι η Εθνική Συνοµοσπονδία Αναπήρων
και Θυµάτων Πολέµου Ελλάδος κατέθεσε ψήφισµα µε το
οποίο εκφράζει την διαµαρτυρία της στην κατάργηση πολλών προνοµίων των αναπήρων και θυµάτων πολέµου τόµ.
Ε', σ. 3365-3367.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος καταθέτει ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την εκποίηση των δηµοσίων επιχειρήσεων
στρατηγικής σηµασίας και δηµοσίου συµφέροντος. τόµ. Ε',
σ. 3748-3752.
Ανακοινώνεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή των µπλόκων
της Ελλάδας κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την
αντίθεσή της στην πολιτική της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγεί στην εξαθλίωση χιλιάδες φτωχούς αγρότες και ζητεί άµεσα τη λήψη µέτρων στήριξης του
αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΙΑ', σ. 8497.
Ανακοινώνεται ότι το συντονιστικό συµβούλιο των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων
και των Σωµάτων Ασφαλείας κατέθεσε ψήφισµα µε το ο-
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ποίο εκφράζει την αντίθεσή του στα µέτρα λιτότητας που οδηγούν στην εξαθλίωση της ελληνικής κοινωνίας και στη
διακύβευση της εθνικής κυριαρχίας και διεκδικεί την επίλυση θεσµικών και οικονοµικών αιτηµάτων. τόµ. ΙΒ', σ. 8804.
Ανακοινώνεται ότι η Παν-Βορειοηπειρωτική Επιτροπή Αγώνα, κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο διαµαρτύρεται, καθώς µε την ψήφιση των διατάξεων του ν. 4093/2012 η Κυβέρνηση προώθησε κριτήρια ολοκληρωτικού αποκλεισµού
των Ελλήνων οµογενών από τη Βόρειο Ήπειρο από το πενιχρό οικονοµικό βοήθηµα των 360 ευρώ που λαµβάνουν
από τον ΟΓΑ όλοι οι ανασφάλιστοι υπερήλικες Έλληνες
για την επιβίωσή τους. τόµ. ΙΕ', σ. 11200.
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Επαγγελµατιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο διαµαρτύρεται για την αιφνιδιαστική και
χωρίς κανένα διάλογο, κατάθεση νοµοσχεδίων στη Βουλή
σε βάρος του κλάδου τους και αιτείται την άµεση απόσυρσή
τους. τόµ. ΙΕ', σ. 11349.
Ανακοινώνεται ότι η Παµποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδος
κατέθεσε ψήφισµα το οποίο αποδόθηκε και στο Τουρκικό
Προξενείο Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12075.
Ανακοινώνεται ότι Ιερείς της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κατέθεσαν ψήφισµα για το σχέδιο
νόµου κατά του ρατσισµού. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12104.
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει
τη διαµαρτυρία της για την πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση και επισηµαίνει την ανάγκη µεταρρύθµισης του
οργανογράµµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε σκοπό
την αναβάθµιση του βιοτικού επιπέδου των αστυνοµικών υπαλλήλων και την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των αστυνοµικών υπηρεσιών. τόµ. Κ', σ. 14425-14427.
Ανακοινώνεται ότι η Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας
κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει τη διαµαρτυρία
της για τις διατάξεις του πολυνοµοσχεδίου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.
4127/2013 και άλλες διατάξεις", που καταργούν βασικές
αρµοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης και απαξιώνουν
το ρόλο και την προσφορά της στη λειτουργία της Δηµόσιας
Διοίκησης. τόµ. ΚΑ', σ. 14941.
Ανακοινώνεται ότι τα κλαδικά σωµατεία εµπορίου-υπηρεσιών και οι ενώσεις αυτοαπασχολουµένων και µικρών εµπόρων, κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν τη
διαµαρτυρία τους για τις διατάξεις του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που επιφέρουν αλλαγές στο ωράριο των καταστηµάτων και καταργούν την αργία της Κυριακής. τόµ. ΚΒ', σ. 80.
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη του
Προέδρου του Σώµατος της ΙΕ’ Περιόδου της Βουλής. τόµ.
Α', σ. 35.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή τριών Αντιπροέδρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική
Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την τρίτη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από
την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την πέµπτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, δύο Κοσµητόρων από το κόµµα της πρώτης σε δύναµη Κοινοβουλευτικής Οµάδας, ενός Κοσµήτορα από τη
δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς και
τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινο-

βουλευτική Οµάδα, ενός από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα και ενός από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, της ΙΕ' Περιόδου της Α' Συνόδου.
τόµ. Α', σ. 40.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 203211.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή ενός
Κοσµήτορα από τη Συµπολίτευση τόµ. Α', σ. 331-335, 337.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, επί της αρχής του σχεδίου νόµου του
Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού:
"Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 365 - 367.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 365 - 380.
Ψηφοφορία επί της αµφισβήτησης αναφορικά µε την
τροπολογία 14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου
υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών, που εισάγεται προς συζήτηση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 572.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
που ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις Θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010,
4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων
δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο
χρηµατοοικονοµικό τοµέα", και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών" και που αφορά ιδίως την προσθήκη-αναδιατύπωση του άρθρου 4 κατά τη συζήτηση στη Διαρκή
Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων για τη συµφωνία συµβιβασµού µε τη "SIEMENS".(Απερρίφθη). τόµ. Β', σ. 844.
Ανακοινώνεται ότι έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου επί του άρθρου
4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων
κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012,
4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών
εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα"
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β',
σ. 942.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου, επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχο-
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µένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β', σ. 981.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπρόσωπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Π. Λαφαζάνη, ότι αποσύρεται η αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών", ύστερα από τη δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών ότι αποσύρεται η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου. τόµ. Β', σ. 981.
Ψηφοφορία επί της αµφισβήτησης αναφορικά µε τις
τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και µε γενικό
αριθµό 25 και ειδικό 9, που έχουν εισαχθεί προς συζήτηση
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων
και άλλες διατάξεις" και που αφορούν την κύρωση και απόκτηση ισχύος τυπικού νόµου, από το χρόνο εκδόσεώς τους,
των κανονιστικών περιεχοµένου αποφάσεων της Επιτροπής
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων (Ε.Σ.Α.Λ.) και τη ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε τις τοποθετήσεις αποφοίτων παραγωγικών σχολών του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), αντίστοιχα. τόµ. Β', σ. 1126.
Ανακοινώνεται ότι έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών,
ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ. 1157.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας που ετέθη από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 24 και ειδικό αριθµό 8, του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Β', σ. 1181-1183.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 24 και ειδικό αριθµό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Β', σ. 1184-1198.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ. Θ. Μπακογιάννη και κ. Δ. Παπαδηµούλη. τόµ. Γ', σ. 1854, 1859-2108.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης πα-

ράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. Γ', σ.
2144.
Ανακοινώνεται ότι έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή
Αυγή για τη ψήφιση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων
συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα
αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ', σ. 2167.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή επί της αρχής του σχεδίου νόµου
του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής
και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη
χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ', σ. 2267-2268.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση
θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων
στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ', σ. 2269-2297.
Ανακοινώνεται ότι έχει κατατεθεί αίτηση διενέργειας ονοµαστικής ψηφοφορίας δεκαέξι Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, επί της πρότασης νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών" η οποία δεν έγινε δεκτή γιατί προσκρούει στο άρθρο 73 παρ. 3 του Συντάγµατος. τόµ. Γ', σ.
2364.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Λ. Γρηγοράκου, Χ. Κέλλα, Γ. Λαµπρούλη και Κ. Μπαρµπαρούση.
τόµ. Δ', σ. 2610-2611, 2615-2839.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Η. Κασιδιάρη, Π. Ηλιόπουλου,
Γ. Γερµενή και Ι. Πλακιωτάκη. τόµ. Δ', σ. 2969, 2971 3195.
Ψηφοφορία επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174), της από 7
Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε
ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και
την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6)" (Α'
175) και άλλες διατάξεις".(Απερρίφθη). (Αρ. νόµου: 4092,
ΦΕΚ: 220 Α’/ 08.11.2012). τόµ. Ε', σ. 3277.
Ψηφοφορία επί της αµφισβήτησης αναφορικά µε την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 38 και ειδικό αριθµό 17 του
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σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6
Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α' 174),
της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου,
Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008
(Α' 6)" (Α' 175) και άλλες διατάξεις", που αφορά ρυθµίσεις
εφαρµογής του νόµου 4046/2012 και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις.(Απερρίθφη). τόµ. Ε', σ. 3744.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί όλων των άρθρων και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 38 και ειδικό 17 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Κύρωσή της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου
3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α'
152), όπως ισχύει" (Α' 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου
ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραώς,
Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου,
Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου
11 του ν. 3631/2008 (Α'6)" (Α'175) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ε', σ. 3822-3824.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί όλων των άρθρων 1, 2, 3, 4,
5 και 6 και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 38 και ειδικό
17 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της
από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει" (Α'
174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού
Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ,
ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α' 6)" (Α' 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε', σ.
3829-3842.
Ανακοινώνεται ότι κατά τη συνεδρίαση της 31/10/2012,
το άρθρο 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α' 152), όπως ισχύει"
(Α' 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονί-

κης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α' 6)" (Α' 175) και άλλες διατάξεις", εκ παραδροµής ανακοινώθηκε ότι έγινε δεκτό, αλλά όπως προκύπτει από τη καταµέτρηση των ψήφων της ονοµαστικής ψηφοφορίας, τελικά το άρθρο δεν έγινε δεκτό. τόµ. Ε', σ.
3866.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας που ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό
Μέτωπο λόγω αµφισβήτησης του αποτελέσµατος της καταµέτρησης της διεξαχθείσας δι' εγέρσεως ψηφοφορίας επί
της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ',
σ. 4035-4038.
Ψηφοφορία επί των προτάσεων αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016 - Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". (Απερρίφθη). τόµ. ΣΤ', σ. 4035.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας που ετέθη από τους Ανεξάρτητους Έλληνες λόγω αµφισβήτησης του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης δι' εγέρσεως ψηφοφορίας επί της
αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ', σ. 4035,
4039-4040.
Δήλωση του Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα, ότι αποσύρει την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί
των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012
και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ', σ. 4042.
Ανακοινώνεται ότι αποσύρεται η αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, επί των αντιρρήσεων για το
αποτέλεσµα της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ.
ΣΤ', σ. 4042.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ.
ΣΤ', σ. 4045-4056.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου, επί της αρχής, του άρθρου µόνου και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 40 και ειδικό αριθµό 19 του σχε-
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δίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013-2016". τόµ. ΣΤ', σ. 4152-4154.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων, επί της αρχής, του άρθρου µόνου και
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 40 και ειδικό αριθµό 19,
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 και
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ', σ. 4155-4157.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, του άρθρου µόνου και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 40 και ειδικό αριθµό 19 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:" Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ', σ. 4158-4168.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού
και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και
υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ', σ. 45504630.
Ψηφοφορία επί του προϋπολογισµού των δηµοσίων επενδύσεων και των προσαρτηµένων προϋπολογισµών επί
του προϋπολογισµού περιφερειακών υπηρεσιών και επί
των προϋπολογισµών των ειδικών ταµείων και υπηρεσιών
οικονοµικού έτους 2013. τόµ. ΣΤ', σ. 4558.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές
του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε
αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν
στην προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο
καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ', σ. 5001-5023.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. Η', σ. 5876.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί των άρθρων 4, 8, 9, 12, 14 και 15 του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα - Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η', σ.
6001-6005.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4, 8, 9, 12, 14
και 15 του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και
συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα - Σύσταση Γενικής Γραµµατείας

για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η', σ. 6006-6022.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. Η', σ. 6098.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί των άρθρων 1,3,6 και 10 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η', σ. 6277-6280.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,3,6 και 10
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη
φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η', σ.
6281-6301.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων επί της αρχής και επί του άρθρου 53 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των
Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες διατάξεις". τόµ. Η', σ.
6399-6401.
Ψηφοφορία επί των προτάσεων αντισυνταγµατικότητας
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των
Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),
της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας
της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης
Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. Η', σ. 6399.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15,
16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40,
53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτι-
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κές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των
Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),
της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας
της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης
Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες διατάξεις". τόµ.
Η', σ. 6402-6405.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40 και 53 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,
τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ),
µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης",
της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο
"Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ"
και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων"
και άλλες επείγουσες διατάξεις". τόµ. Η', σ. 6406-6429.
Πρόταση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για µεταφορά της ψηφοφορίας επί της
πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2013, για να υπάρχει
χρόνος για µελέτη των πρόσθετων στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και ψηφοφορία επί της πρότασης. (Δεν
έγινε δεκτή). τόµ. Θ', σ. 6682.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τα ψηφοδέλτια που έχουν µοιραστεί και τον τρόπο διεξαγωγής
της ψηφοφορίας. τόµ. Θ', σ. 6682, 6683, 6684, 6685,
6686.
Πρόταση του Γ' Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Χρήστου
Μαρκογιαννάκη, σχετικά µε τα ψηφοδέλτια και την ψηφοφορία επί των προτάσεων για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. τόµ. Θ', σ. 6685.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά
το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των προτάσεων που
κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αρι-

στεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης
Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι
Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής
κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ', σ. 6686-6695.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή επί της αρχής του σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού
πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις
(Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Θ', σ.
7197.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή επί της αρχής του σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού
πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις
(Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία
2009/119/ΕΚ)". τόµ. Ι', σ. 7253-7255.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Νταβλούρου (δυο δικογραφίες), Μ. Κασσή, Α. Νάκου και Κ. Κοντογεώργου. τόµ. Ι',
σ. 7253, 7256, 7268-7526.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων
αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες
διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Ι', σ. 7256-7260, 7261-7265.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Κασσή (πέντε δικογραφίες)
και Δ. Χριστογιάννη. τόµ. Ι', σ. 7550-7767.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί των άρθρων 8 και 19 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού
πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις
(Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία
2009/119/ΕΚ)". (Απερρίφθη). τόµ. Ι', σ. 7833-7835.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 223 και ειδικό αριθµό 5, του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών
Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 7939-7941.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 223 και ειδικό αριθµό 5, του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους
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του Κατάρ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 7942-7948.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για
το Ελεγκτικό Συνέδριο". (Απερρίφθη). τόµ. ΙΑ', σ. 8143.
Ανακοινώνεται ότι έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων και
των Βουλευτών Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
«Κύρωση της από 31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής
Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και
ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής» η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 5 Μαρτίου 2013. τόµ. ΙΑ', σ.
8369.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικού Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση
της από 31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης
µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN
OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής". τόµ. ΙΑ', σ. 8520,
8521.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων επί της αρχής του σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Κύρωση της από 31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής
Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και
ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής". τόµ.
ΙΑ', σ. 8520.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής".
τόµ. ΙΑ', σ. 8522-8535.
Ανακοινώνεται ότι έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων 58 και 60 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις" από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου η οποία θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013. τόµ. ΙΑ', σ. 8644.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί των άρθρων 58 και 60 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ', σ. 8687-8689.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 58 και 60 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-

θρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ', σ. 8690-8705, 87078712.
Ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Ταµήλου (3 δικογραφίες) και
Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΒ', σ. 8863 - 9082.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής, για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Φ. Πιπιλή
και Δ. Κυριαζίδη. τόµ. ΙΒ', σ. 9230-9233, 9236-9451.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί του άρθρου 32 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ', σ. 9538-9540.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 32 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ', σ.
9543-9563, 9565-9569.
Ανακοινώνεται ότι έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και των Ανεξάρτητων Βουλευτών κ.κ. Ι. Μιχελογιαννάκη και Ν. Νικολόπουλου επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 328 και ειδικό αριθµό 108 του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)" η οποία θα διεξαχθεί την Πέµπτη 28 Μαρτίου 2013. τόµ. ΙΓ', σ. 9631.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς / Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου και των Ανεξάρτητων Βουλευτών κ. Ι. Μεχελογιαννάκη και Ν. Νικολόπουλου επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 328 και ειδικό 108 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού:
"Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και
Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ', σ.
9712-9714.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας, µε γενικό
αριθµό 328 και ειδικό 108, του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ', σ.
9715-9727, 9728-9732.
Ανακοινώνεται ότι έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της ψήφισης στο σύνολο του σχεδίου νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις" η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη
10 Απριλίου 2013. τόµ. ΙΔ', σ. 10210.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Κασσή
και Μ. Ταµήλου (τέσσερις δικογραφίες). τόµ. ΙΔ', σ.
10291-10292, 10401-10405, 10412-10652.
Ανακοινώνεται ότι έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας επί του συνόλου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ', σ. 10292.
Αίτηση αντίρρησης Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για την ψήφιση του άρθρου 78
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και επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Διαµόρφωση Φιλικού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές
και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις" και συζήτηση
αυτής. τόµ. ΙΔ', σ. 10405-10412, 10653.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή του Β’
Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΔ', σ. 10710-10718,
10721.
Ανακοινώνεται ότι έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου επί των άρθρων
1, 4, 5, 19, 20, 30, 38, 39, 43, 44, 48 και 49 και επί της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 447 και ειδικό 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις"
και η οποία θα διεξαχθεί την Πέµπτη 18 Απριλίου 2013.
τόµ. ΙΕ', σ. 10938.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί των άρθρων 1, 4, 5, 19, 20, 30, 38, 39, 43,
44, 48, 49 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 447
και ειδικό 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ', σ. 10982-10983.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 4, 5, 19, 20,
30, 38, 39, 43, 44, 48, 49 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 447 και ειδικό 53 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ', σ. 1098410996, 11005-11018.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν αποτελέσµατος της ονοµαστικής ψηφοφορίας το άρθρο 19 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις" που αφορά στη
ναυτολόγηση κατώτερων πληρωµάτων στα ποντοπόρα και
σκάφη αναψυχής, δεν έγινε δεκτό. τόµ. ΙΕ', σ. 11006.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα
εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013". (Απερρίφθη). τόµ. ΙΕ', σ. 11347.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ', σ. 11429
- 11433.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί των τροπολογιών 497/89/26.4.2013 και
504/96/27.4.2013 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ', σ. 11434 - 11437.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου πρώτου και των
υπ' αριθµ. 497/89/26.4.2013 και 504/96/27.4.2013 βουλευτικών τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ', σ.
11438-11450.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Η. Παναγιώταρου, Ν. Κακλαµάνη, Π. Τατσόπουλου και Ο. Βουδούρη.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 11574, 11586-11590.

Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Κεφαλογιάννη, Χ. Κέλλα, Σ. Γεωργιάδη και Μ. Κασσή (δύο δικογραφίες). τόµ. ΙΖ', σ. 12395-12398, 12399-12599.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που
κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα
άρθρα 86 παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε
την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων
της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη
προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256
περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ', σ. 12819-12829.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Διακάκη, Λ. Κανέλλη, Ε.
Δούρου, Α. Μανδρέκα. Μ. Ταµήλου και Κ. Κοντογεώργου.
τόµ. ΙΗ', σ. 12956-13152.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή του Ε'
Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων. τόµ. Κ', σ. 1416314169.
Ψηφοφορία επί των αιτήσεων εισαγγελικής αρχής για
άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Κ. Κοντογεώργου, Γ.
Λαµπρούλη, Ε. Καρανάσιου, Γ. Γερµενή και Ε. Μπούκουρα. τόµ. Κ', σ. 14163, 14170-14385.
Ψηφοφορία σχετικά µε την πρόταση παραβίασης του Κανονισµού και επί της πρότασης αναβολής της εκλογής του
Ε' Αντιπροέδρου της Βουλής για γνωµοδότηση του Επιστηµονικού Συµβουλίου. τόµ. Κ', σ. 14163.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού, κ.
Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του
ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει. τόµ. Κ', σ. 14484-14487.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της µυστικής ψηφοφορίας για απόφαση για
την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του
ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζα
HSBC. τόµ. Κ', σ. 14484.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο και τους Ανεξάρτητους Έλληνες, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. ΚΑ', σ. 14799.
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Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς / Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου και ψηφοφορία επί των άρθρων 74, 76, 77, 78,
80, 81, 82, 90, 91, 93, 103, 105 και 106 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν.
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΑ', σ. 15008 -15010.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων και ψηφοφορία επί των άρθρων 14, 30,
74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 90, 91, 93, 103, 105 και 106
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012,
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ', σ. 15011 - 15013.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 14, 30, 74, 76,
77, 78, 80, 81, 82, 90, 91, 93, 103, 105 και 106 του νοµοσχεδίου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν.
4093/2012, και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΑ', σ. 15014-15019, 15024-15038.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής "που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια". τόµ. ΚΑ', σ. 15102-15113.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί της αρχής, επί των άρθρων 1 έως 17 και επί
του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ',
σ. 15246-15249.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων
1 έως 17 και επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ', σ. 15250-15269.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου, επί του άρθρου 16 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της
αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΚΒ', σ. 270, 272.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων, επί των άρθρων 16, 33, 34, 35 και 36
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της
παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ', σ. 270271.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 16, 33, 34, 35,
και 36 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και
της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ', σ.
273-278.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. ΚΒ', σ.
330.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του Συ-

νασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί των άρθρων 5, 40, 46, 47, 55 και 66 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ', σ. 354-355.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5, 40, 46, 47,
55 και 66 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ', σ. 356366.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου, επί των άρθρων 1, 2, 5, 10, 14, 21, 25, 26, 28,
33, 35, 40 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 692
και ειδικό αριθµό 20 του σχεδίου νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΚΒ', σ. 470, 493-495.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2, 5, 10, 14,
21, 25, 26, 28, 33, 35, 40 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 692 και ειδικό αριθµό 20 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του
Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΚΒ', σ. 496-504.
Ψηφοφορία επί της αίτησης αµφισβήτησης Βουλευτών
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, επί των τροπολογιών 693/70 και 710/86
του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". (Απερρίθφη). τόµ. ΚΒ', σ. 616.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί των άρθρων 2, 16, 53 και επί της τροπολογίας
γενικό αριθµό 693 και ειδικό 70 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ', σ. 642-643.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 16, 53 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 693 και ειδικό 70 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. ΚΒ', σ. 644-647.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτικών των Ανεξάρτητων Ελλήνων επί των άρθρων 24 και 82 και επί της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 736 και ειδικό 167 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ', σ. 890-891.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 736
και ειδικό 167 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ', σ. 892.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 24 και 82 και
επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 736 και ειδικό 167
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΚΓ', σ. 893-903.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και
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του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΓ', σ. 970-971.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, του άρθρου πρώτου, του άρθρου δεύτερου, του άρθρου τρίτου, της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 740 και ειδικό 171, η οποία έχει ενταχθεί στο νοµοσχέδιο ως άρθρα τέταρτο, πέµπτο, έκτο
και έβδοµο, επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 739 και
ειδικό 170, η οποία έχει ενταχθεί στο νοµοσχέδιο ως άρθρο όγδοο, επί του ακροτελεύτιου άρθρου και τέλος επί του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής
και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΓ', σ. 972-978.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου, επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ', σ.
1293-1295.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΚΓ', σ. 1296-1301.
Ψηφοφορία σχετικά µε την ύπαρξη ή όχι παρεµπίπτοντος
θέµατος σύµφωνα µε τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν
σχετικά µε την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων". τόµ. ΚΔ', σ. 1677.
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την παρακράτηση µέρους των συντάξεων των
ψυχικά πασχόντων ατόµων που φιλοξενούνται σε µονάδες
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. τόµ. Α', σ. 264.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων για την ψυχική
υγεία. τόµ. Β', σ. 833.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας Βορειοανατολικών και Δυτικών Κυκλάδων. τόµ. Ε', σ. 3408.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τον αυξηµένο κίνδυνο κατάρρευσης των δοµών
ψυχικής υγείας των Μ.Κ.Ο. τόµ. Ζ', σ. 5184.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κατάργηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας
του Υπουργείου. τόµ. Θ', σ. 7060.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΕΨΥΚΑ). τόµ. Ι', σ. 7934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποβάθµιση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας
σε τµήµα µε την επωνυµία "Τµήµα Ψυχικής Υγείας". τόµ.
ΙΕ', σ. 11059.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τις καταγγελίες για τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου. τόµ. ΙΖ', σ. 12684.

Ω
ΩΔΕΙΑ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εσωτερικών: α) σχετικά µε τις περικοπές θέσεων
εργασίας στα πολιτιστικά και αθλητικά προγράµµατα των
δήµων και β) σχετικά µε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για τη λειτουργία των δηµοτικών καλλιτεχνικών
σχολών και ωδείων. τόµ. Δ', σ. 2572.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την προκήρυξη διδακτικού προσωπικού
Μουσικής Εκπαίδευσης για τα Δηµοτικά Ωδεία. τόµ. ΣΤ', σ.
4705.
"ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ"
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4155, ΦΕΚ:
120 A'/29.05.2013). τόµ. ΙΔ', σ. 10718, τόµ. ΙΣΤ', σ.
11514-11554, 11556-11571, 11583-11586, 1179111809, 11998 – 12020, 12115.
ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε
τους σχεδιασµούς για την αύξηση του διδακτικού ωραρίου
των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Α', σ. 482.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
(Βουλευτές - Υπουργοί)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ - ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Α
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης (Ανεξάρτητοι Έλληνες). τόµ. Α, σ. 12, 13.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4416.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαγραφή
των προστίµων που αφορούν τη στεγαστική αποκατάσταση
των νεοπροσφύγων Ποντίων από την τέως Σοβιετική Ένωση. τόµ. ΣΤ, σ. 4721, 4722.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 3, 6 και 10 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος,
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6288.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "Ανταλλάξιµη Περιουσία" και τις υποχρεώσεις της ελληνικής πολιτείας. τόµ. Θ, σ. 6716, 6717.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ουκρανίας". τόµ. ΙΒ, σ. 8853.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 32 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9545.
Αναφορά του στην Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12070, 12071.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
της καταβολής του βοηθήµατος από τον ΟΓΑ προς τους ανασφάλιστους υπερήλικες οµογενείς από τις χώρες της
πρώην ΕΣΣΔ και τη Βόρεια Ήπειρο. τόµ. ΙΘ, σ. 13832,
13833.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά: α) µε την αντιµετώπιση της αύξησης του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα και β) µε το πιλοτικό πρόγραµµα για
το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. τόµ. ΚΔ, σ. 2065, 2067,
2068.
Αναφορά του στη 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Μνήµης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. τόµ. ΚΔ, σ. 1661, 1662.
Αναφορά του στον Ιωάννη Καποδίστρια και στα 182 έτη
από την δολοφονία του. τόµ. ΚΔ, σ. 2029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2029-2031, 2077, 2115.
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 43.
Διορισµός του ως Υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Αντωνίου Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 29.

Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 72-74.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εµφύλια
σύρραξη στη Συρία. τόµ. Α, σ. 435,436.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1185.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων
που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 2288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Καναδά σχετικά µε την κινητικότητα των νέων". τόµ.
Ε, σ. 3783.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον αριθµό των συµβάσεων και των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου που έρχονται στη Βουλή προς κύρωση. τόµ. Ε, σ.
3783.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4324-4326.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οφειλές της Γερµανίας προς την Ελλάδα. τόµ. ΙΕ, σ. 1118911191, 11195, 11202, 11203.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών
και διορισµός του στη θέση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας. τόµ. ΙΘ, σ. 13563, 13565.
ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Κιλκίς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./Ε.Κ.Μ.).
τόµ. Α, σ. 12, 13.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση του δικαιώµατος όλων των πολιτών στη φαρµακευτική
περίθαλψη. τόµ. Α, σ. 753,754.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το δηµόσιο σύστηµα περίθαλψης. τόµ. Δ, σ. 2898,2914,2915.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
στην αγορά φαρµάκων. τόµ. ΣΤ, σ. 4758, 4759, 4760.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου
2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4792, 4821.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη εξόρυξη χρυσού στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, Κιλκίς και Θράκης.
τόµ. Ζ, σ. 5188, 5207.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6155.
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Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8400.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8400, 8401, 8403, 8430.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 11042.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15226.
ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δράµας (ΠΑ.ΣΟ.Κ). τόµ. Α,
σ. 12, 13.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4498, 4499.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος και ανεξαρτητοποιείται. τόµ. Η, σ.
6091-6092.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για τα πιστωτικά της ιδρύµατα.
τόµ. ΙΒ, σ. 9460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10078.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14843.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων για τη
Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 721.
Αναφορά του στην πρόταση για τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του δολοφονηθέντος Παύλου Φύσσα. τόµ.
ΚΔ, σ. 1881.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο
34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι. τόµ. ΚΔ, σ.
1881.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των
θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 1881.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αττικής (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 13.
Εκλογή του για το αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής της
ΙΕ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου. τόµ. Α, σ. 40.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4396.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7091, 7092.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 7092.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12047.
Αναφορά του στην επίθεση που δέχτηκε ο Υπουργός Υγείας κ. Σ. Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του στο Αττικό
Νοσοκοµείο. τόµ. ΚΑ, σ. 15213.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΚΑ, σ.
15213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15213.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 13.
Διορισµός του ως Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
της Κυβέρνησης Αντωνίου Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 30.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 91-94.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
των δαπανών για τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων. τόµ. Α, σ. 297,298,299.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του Ιδρύµατος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών "Η ΕΛΠΙΔΑ". τόµ. Α, σ. 481,482.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων
για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν
από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1175, 1682, 1689-1691, 1695, 1696,
1710, 1711, 1712, 1713.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1691,
τόµ. Δ, σ. 2573, τόµ. Ζ, σ. 4924, τόµ. ΙΖ, σ. 12778, 12780,
τόµ. ΚΔ, σ. 1680, 1681.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραµµατείς των εφορευτικών επιτροπών και διερµηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές
της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28
του ν. 1892/1990 (Α’ 101)" και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2314, 2315, 2317, 2326.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ" και σε "λίστα του
ΣΔΟΕ" που φέρονται να περιέχουν και πολιτικά πρόσωπα.
τόµ. Γ, σ. 2315,2326.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α) σχετικά µε τις περικοπές θέσεων εργασίας στα πολιτιστικά και
αθλητικά προγράµµατα των δήµων και β) σχετικά µε την
πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για τη λειτουργία
των δηµοτικών καλλιτεχνικών σχολών και ωδείων. τόµ. Δ,
σ. 2573,2575.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µαταίωση
έργου από το Υπουργείο Εσωτερικών προς όφελος του πολιτισµού. τόµ. Δ, σ. 2894,2895.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4492.
Αναφορά του στο άρθρο 60 του Συντάγµατος το οποίο αναφέρει ότι οι Βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωµα
της γνώµης και της ψήφου κατά συνείδηση. τόµ. ΣΤ, σ.
4493, 4525, 4528.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την προκήρυξη διδακτικού προσωπικού Μουσικής Εκπαίδευσης για τα Δηµοτικά Ωδεία. τόµ. ΣΤ, σ. 4706.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις ζηµιές που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις στις περιοχές των
δήµων Πύλης και Καλαµπάκας του Νοµού Τρικάλων. τόµ.
ΣΤ, σ. 4707, 4708.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
έναρξης διαχειριστικού ελέγχου στον Καλλικρατικό Δήµο
Καρύστου Ευβοίας. τόµ. ΣΤ, σ. 4719, 4721.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το ΑΜΚΑ
και την "κάρτα του πολίτη". τόµ. Ζ, σ. 4922-4924, 4932,
4933.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επικείµενη απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας για την ιθαγένεια και τη συµµετοχή αλλοδαπών στις
Δηµοτικές Εκλογές. τόµ. Ζ, σ. 5722, 5723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΓ, σ.
9895.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ,
σ. 10654, 10656, 10657, 10665.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
της ελληνικής ιθαγένειας. τόµ. ΙΖ, σ. 12650, 12651.
Αναφορά του στην αναγνώριση των ολοκαυτωµάτων και
στο αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΖ, σ. 12775, 12776,
12780.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας. τόµ. ΙΖ, σ. 12850,
12851.
Αναφορά του στην εκτέλεση ενταλµάτων σύλληψης στις
Σκουριές της Χαλκιδικής που πραγµατοποιήθηκε τα ξηµερώµατα της Τετάρτης 10/4/20013. τόµ. ΙΔ, σ. 10656.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού
της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και
λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα
της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’
και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12779.

Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών και διορισµός του στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. τόµ.
ΙΘ, σ. 13564, 13565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας περί εκδόσεως".
τόµ. ΙΘ, σ. 13663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14834, 14960, 14964.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15090, 15091.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων για τη
Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 711.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναφορά της αναγραφής του θρησκεύµατος στις ταυτότητες.
τόµ. ΚΒ, σ. 308, 309.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα Καταστήµατα Κράτησης της
Βόρειας Ελλάδας. τόµ. ΚΒ, σ. 410, 411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση Συµφωνίας ανταλλαγών και συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας". τόµ.
ΚΓ, σ. 1357.
Οµιλία του επί του παρεµπίπτοντος θέµατος σύµφωνα µε
τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου για παραβίαση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής, που αφορά την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων" στο Τµήµα της Βουλής. τόµ.
ΚΔ, σ. 1676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων". τόµ. ΚΔ, σ. 1680, 1681, 1682, 1700, 1716, 1717,
1718, 1719, 1720, 1722, 1755, 1757, 1775, 1776, 1777,
1778, 1781, 1782, 1783.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο
34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι και στο κόµµα
"Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 1742, 1744,
1775, 1891.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Χ. Λαζαρίδη. τόµ. ΚΔ, σ. 1782, 1784.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκτέλεση
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της απόφασης της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου για το Δίστοµο. τόµ. ΚΔ, σ. 1797, 1798, 1799, 1800, 1802.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαφάνιση των πεντακοσίων δύο παιδιών Ροµά από το ίδρυµα "Αγία Βαρβάρα". τόµ. ΚΔ, σ. 1800, 1801, 1802.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των
θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 1885,
1888, 1891, 1892, 1894, 1897, 1898, 1900, 1901, 1902,
1904, 2001.
Αναφορά του επί του άρθρου 6 της τροπολογίας 828, που
αφορά την εξαίρεση από το πόθεν έσχες τις µετοχές των εταιρειών, που κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις" και η οποία αποσύρθηκε. τόµ. ΚΔ, σ. 2034, 2035, 2038.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2034, 2038.
Οµιλία του για την απόσυρση του άρθρου 6 της τροπολογίας 828 που αφορά την εξαίρεση από το πόθεν έσχες των
µετοχών των εταιρειών που κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΔ, σ. 2035.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 13.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 113,
114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραµµατείς των εφορευτικών επιτροπών και διερµηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές
της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28
του ν. 1892/1990 (Α’ 101)" και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3302.

Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων του αγροτικού κόσµου. τόµ. Ε, σ. 3923, 3936.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν.
4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’249)"" και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Θ, σ. 6805, 6806.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Ι, σ.
7528.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επανασύνδεση των παροχών νερού στο Δήµο Δραπετσώνας και
Κερατσινίου. τόµ. ΙΑ, σ. 8294, 8295.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση της από 31-102012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής». τόµ. ΙΑ, σ. 8364.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΒ, σ. 9141, 9150.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
"ΑΘΗΝΑ" για την ανώτατη εκπαίδευση. τόµ. ΙΒ, σ. 9502,
9503.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ, σ.
9798.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των υδατικών πόρων. τόµ. ΙΓ, σ. 9798, 9799.
Αναφορά του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
κατάθεση τροπολογιών σε κύρωση µνηµονίου συνεργασίας
µε άλλο κράτος και συγκεκριµένα στο «Μνηµόνιο Κατανόησης στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ
του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους
του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 12278.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μνηµόνιο Κατανόησης
στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του
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Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του
Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12278.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13339.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 12, 13.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
συντήρησης των µηχανηµάτων ακτινοθεραπείας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. ΙΑ, σ. 8210,
8211.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόσληψη παράνοµων αλλοδαπών από εργοδότες στη Μανωλάδα.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11843, 11844.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναφορά της αναγραφής του θρησκεύµατος στις ταυτότητες.
τόµ. ΚΒ, σ. 308, 309.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΚΒ, σ. 308.
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης
(ΣΥ.ΡΙΖ.Α./Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 13.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 322, 323, 350.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους σχεδιασµούς για την αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
τόµ. Α, σ. 482, 483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3303, 3322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4474.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και

Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6511, 6538, 6539.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6925, 6926.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
"ΑΘΗΝΑ" για την ανώτατη εκπαίδευση. τόµ. ΙΒ, σ. 9499,
9513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9564, 9611,
9630, 9631, 9650, 9663.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9606.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτηση η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε υλοποίηση προγραµµάτων στα δηµόσια
σχολεία της χώρας µε χορηγία εταιρειών ιδιωτικών συµφερόντων. τόµ. ΙΓ, σ. 10036.
Επιστολή του για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Η. Παναγιώταρου, Ν. Κακλαµάνη,
Π. Τατσόπουλου και Ο. Βουδούρη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11576.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΚΒ, σ. 258.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απελευθέρωση των απολύσεων στα ιδιωτικά σχολεία. τόµ. ΚΒ, σ.
407, 408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 588.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1252.
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
(ΛΙΤΣΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης
(ΣΥ.ΡΙΖ.Α./Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 13.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 152,
388, τόµ. ΣΤ, σ. 4338, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11521, τόµ. ΙΗ, σ.
13375, τόµ. ΚΒ, σ. 356, 438, 586.
Αναφορά της στην πρόταση για διακοπή των εργασιών
της Βουλής από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας και τους Ανεξάρτητους Έλληνες, λόγω της γενικής απεργίας της 26ης Σεπτεµβρίου 2012. τόµ. Γ, σ. 1793.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Επείγουσες ρυθµίσεις επενδυτικών σχεδίων
ν.3908/2011 και π.δ. 33/2011". τόµ. Γ, σ. 1793 - 1795.
Αναφορά της στην γενική απεργία της 26ης Σεπτεµβρίου
2012. τόµ. Γ, σ. 1793,1811.
Αναφορά της σε γεγονός που διαδραµατίστηκε στην Χαλκιδική, όπου εµποδίστηκαν διαδηλωτές πηγαίνοντας από
την Ιερισσό στον Πολύγυρο. τόµ. Γ, σ. 1811.
Οµιλία της επί του άρθρου 96 του Κανονισµού της Βουλής, σχετικά µε την δευτερολογία των Εισηγητών στα σχέδια νόµου που συζητιούνται. τόµ. Γ, σ. 1811.

286
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων
που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 2280.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2393, 2394.
Αναφορά της στον αγώνα των εργαζοµένων των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, στις αγροτικές κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο της Κρήτης και στις συλλήψεις έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. τόµ. Γ, σ. 2394.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 3211, 3212.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3289.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων του αγροτικού κόσµου. τόµ. Ε, σ. 3920.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4338, 4339.
Αναφορά της στις "Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου"
που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. ΣΤ, σ. 4808.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου
2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4808.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη εξόρυξη χρυσού στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, Κιλκίς και Θράκης.
τόµ. Ζ, σ. 5190.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών που διακρίθηκαν
στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.
τόµ. Ζ, σ. 5694.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6227.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αναγκαίες αλλαγές στο "Σύστηµα Ολοκληρωµένης Διαχείρισης
στην Παραγωγή Σακχαρότευτλων". τόµ. Θ, σ. 7146, 7147.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10077.
Αναφορά της στη δολοφονική επίθεση κατά µεταναστών
εργατών στα φραουλοχώραφα της Νέας Μανωλάδας Ηλείας. τόµ. ΙΕ, σ. 11041.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 11041.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οφειλές της Γερµανίας προς την Ελλάδα. τόµ. ΙΕ, σ. 11184,
11201.
Οµιλία της στη συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11508.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11569.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12044, 12062,
12064.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσων εκτιµήσεων από τον ΕΛΓΑ στις αγροτικές καλλιέργειες που επλήγησαν από ισχυρές χαλαζοπτώσεις στη Μακεδονία. τόµ. ΙΗ, σ. 13373, 13374, 13375.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 94.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 487.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 586, 587.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων για τη
Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 702-704, 734, 735.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Ζάµπια και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας". τόµ. ΚΒ, σ. 767, 769.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ευβοίας (Δηµοκρατική Αριστερά). τόµ. Α, σ. 12, 13.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 154.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή προνοιακών επιδοµάτων από τους δήµους. τόµ. Α, σ.
632, 633.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο
των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1678, 1679, 1708.
Αναφορά του στην επίθεση που δέχθηκαν άτοµα µε αναπηρία, από τα ΜΑΤ, κατά τη διάρκεια διαµαρτυρίας τους.
τόµ. Γ, σ. 2110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2110 - 2112.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την περικοπή της επιχορήγησης των ΟΤΑ. τόµ. Γ, σ. 2547, 2556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 2964, 3219.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3219,
τόµ. Ζ, σ. 5127, τόµ. ΙΓ, σ. 9643, τόµ. ΚΑ, σ. 14817, τόµ.
ΚΒ, σ. 341, 549.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3304, 3305, 3747, 3765.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
των συνεδριάσεων της Επιτροπής του άρθρου 70Α’ για επίλυση φορολογικών υποθέσεων άνω των 300.000 ευρώ.
τόµ. Ε, σ. 3913.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη βιωσιµότητα των
Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
Ψυχοκοινωνικής Υγείας. τόµ. Ε, σ. 3969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4080.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4350, 4351.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό των φοροελεγκτικών µηχανισµών και την πάταξη
της φοροδιαφυγής. τόµ. ΣΤ, σ. 4764.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητι-

κής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών
Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5133.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέσπιση
νέων µειωµένων τιµολογίων της ΔΕΗ για ευπαθείς οµάδες.
τόµ. Ζ, σ. 5174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5607, 5608, 5615,
5618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5857, 5858, 5908, 5909, 5987.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6223.
Αναφορά του στην ένοπλη επίθεση στα γραφεία της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Η, σ. 6346.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων
Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε
τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο
"Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ"
και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων"
και άλλες επείγουσες διατάξεις" το οποίο εισάγεται προς
συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Η, σ.
6346.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
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Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6346, 6347.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον καθορισµό νέου κατώτατου µισθού. τόµ. Θ, σ. 6985, 6986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8054, 8055.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόκλιση των δηµοσίων εσόδων και τον κίνδυνο λήψης νέων µέτρων. τόµ. ΙΑ, σ. 8208, 8209.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση και τις τουριστικές επιχειρήσεις. τόµ. ΙΑ, σ. 8299.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα έκτακτα µέτρα υποστήριξης των ανέργων. τόµ. ΙΑ, σ. 8304.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8577.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8705-8707, 8750,
8752.
Αναφορά του στα επεισόδια στην Ιερισσό Χαλκιδικής.
τόµ. ΙΑ, σ. 8752.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για τα πιστωτικά ιδρύµατα. τόµ.
ΙΒ, σ. 9187.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9187, 9188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9643, 9645,
9646.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναζήτηση πηγών εσόδων για το Δηµόσιο από την αξιοποίηση των
εθνικών κληροδοτηµάτων, των σχολαζουσών κληρονοµιών, καθώς και των καταπατηµένων ακινήτων. τόµ. ΙΓ, σ.
10119, 10120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10252, 10253, 10282, 10283.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11159, 11257
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφο-

φορία επί του άρθρου πρώτου και των υπ’ αριθµ.
497/89/26.4.2013 και 504/96/27.4.2013 βουλευτικών τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11440.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταπολέµηση της ανεργίας στους νέους. τόµ. ΙΖ, σ. 12217,
12219, 12220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση
των οφειλών του προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ
του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας
και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
12700.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και
ειδικό 101, µε τίτλο: "Κύρωση της 11ης τροποποίησης της
υπ’ αριθµ. 001Β/00 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της εταιρίας µε την επωνυµία Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ (ΝΒΕΕ ΑΕ)", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση των οφειλών του
προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ του Υπουργικού
Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12917.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
και τη φορολόγηση των υπεράκτιων (offshore) εταιρειών.
τόµ. ΙΗ, σ. 13464.
Αναφορά του στη νέα σύσταση της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΘ,
σ. 13567.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη ρύθµιση
χρεών στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών. τόµ. ΙΘ, σ. 14108, 14109.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ.
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13567.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 15003.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15053-15055.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 77.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
320, 321.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 492.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση άσχετης τροπολογίας, που αφορά το δηµόσιο τοµέα, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της
Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 508, 549, 597.
Οµιλία του επί της αίτησης αµφισβήτησης Βουλευτών του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, επί των τροπολογιών 693/70 και 710/86 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
614.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης (Ν.Δ.).
τόµ. Α, σ. 12, 13.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6558.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: "α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Ι, σ. 7824, 7825.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10905, 10906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση
των οφειλών του προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ
του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας
και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
12696.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και

ειδικό 101, µε τίτλο: "Κύρωση της 11ης τροποποίησης της
υπ’ αριθµ. 001Β/00 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της εταιρίας µε την επωνυµία Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ (ΝΒΕΕ ΑΕ)", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση των οφειλών του
προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ του Υπουργικού
Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12696.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
για την εκλογή του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων. τόµ. Κ, σ. 14166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
330.
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αργολίδας (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 13.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
υλοποίησης του αρδευτικού έργου Αναβάλου. τόµ. Α, σ.
531, 532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραµµατείς των εφορευτικών επιτροπών και διερµηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές
της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28
του ν. 1892/1990 (Α’ 101)" και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2308, 2321.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ" και σε "λίστα του
ΣΔΟΕ" που φέρονται να περιέχουν και πολιτικά πρόσωπα.
τόµ. Γ, σ. 2321.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10844.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
αποκοµιδής των απορριµµάτων ώστε να διασφαλιστεί η δηµόσια υγεία στους δήµους Ερµιονίδας και Τρίπολης. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12037, 12038.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού. τόµ. ΙΘ, σ. 13566.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 604.
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ).
τόµ. Α, σ. 12, 13.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας,
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις
θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 372.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε την οποία γνωστοποιεί ότι
δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4274.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Θ, σ.
7212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8055.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
που διατρέχουν οι χώρες του ευρώ από τη διακοπή της χρηµατοδότησης των τραπεζών τους µέσω ELA από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. τόµ. ΙΕ, σ. 11056, 11057.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α) σχετικά µε την απόφαση για άρση του εµπάργκο όπλων προς
τους αντικαθεστωτικούς στη Συρία και β) σχετικά µε τη στάση της ελληνικής Κυβέρνησης στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να άρει το εµπάργκο όπλων στον εµφύλιο της
Συρίας. τόµ. ΙΖ, σ. 12854.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13193.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Καστοριάς (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 13.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3305.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
διορισµού µόνιµου υποθηκοφύλακα Καστοριάς. τόµ. Ζ, σ.
5059, 5060.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5922.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6506.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: "α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Ι, σ. 7882.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8732.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11217.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14952.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1275.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ευβοίας (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 13.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Αγροτικής
Τράπεζας της Ελλάδας και τις επιπτώσεις στην αγροτική οικονοµία. τόµ. Α, σ. 287.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε το αν υπάρχει
ή όχι παραβίασή του, επειδή πήρε Βουλευτής γραπτή απάντηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σε επίκαιρη
ερώτηση η οποία επρόκειτο να συζητηθεί και που αναβλήθηκε, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδας. τόµ. Α, σ. 287.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά: α) µε τα µέτρα αντιµετώπισης των δασικών πυρκαγιών
και β) µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των πυρκαγιών.
τόµ. Α, σ. 507, 508.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων λειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Χαλκίδας. τόµ. Γ, σ. 1783, 1784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραµµατείς των εφορευτικών επιτροπών και διερµηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές
της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28
του ν. 1892/1990 (Α’ 101)" και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2309, 2321.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ" και σε "λίστα του
ΣΔΟΕ" που φέρονται να περιέχουν και πολιτικά πρόσωπα.
τόµ. Γ, σ. 2321.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2385.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε δηµοσιεύµατα για
άρση της απαγόρευσης πλειστηριασµών ακινήτων αξίας µέχρι 200 χιλιάδων ευρώ. τόµ. Δ, σ. 2954.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"

291
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3277.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων του αγροτικού κόσµου. τόµ. Ε, σ. 3918,3919,3935.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4407.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις δικαστικές διώξεις
εναντίον αγροτοσυνδικαλιστών. τόµ. ΣΤ, σ. 4674, 4675,
4676.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων. τόµ. Ζ, σ. 5252, 5253.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5606, 5614.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6157, 6261.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν.
4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’249)"" και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Θ, σ. 6803.
Αναφορά του σε ερώτησή του η οποία δεν συζητήθηκε,
σχετικά µε την εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την απόφαση
της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου για τη διαγραφή παρανόµως εγγραφεισών υποθηκών από την ΑΤΕ. τόµ. Θ, σ.
7009.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Θ, σ. 7009, 7179.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 7009,
7015, τόµ. ΙΑ, σ. 8744, τόµ. ΙΖ, σ. 12603, τόµ. ΙΗ, σ.
12905, τόµ. ΚΒ, σ. 713.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Γενικής Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας της Λαϊκής Δηµοκρατίας της
Κίνας για τη συνεργασία σε θέµατα ποιότητας, υγιεινής και
ασφάλειας αγροτικών προϊόντων και τροφίµων". τόµ. Θ, σ.
7014, 7015.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις,

σχετικά α) µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του αγροτικού χώρου και β) µε τα προβλήµατα στον αγροτικό τοµέα.
τόµ. Ι, σ. 7547, 7549.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πορεία των εργασιών κατάρτισης του Εθνικού Κτηµατολογίου. τόµ. ΙΑ, σ.
8495, 8496.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τις τροπολογίες που υποβάλλονται στα υπό ψήφιση νοµοσχέδια
και που είναι άσχετες προς αυτά. τόµ. ΙΑ, σ. 8674.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8674, 8737 8738,
8743, 8754, 8757.
Αναφορά του στα επεισόδια στην Ιερισσό Χαλκιδικής.
τόµ. ΙΑ, σ. 8674, 8745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10881, 10882.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον φορολογικό έλεγχο και τον καταλογισµό αστικών και ποινικών ευθυνών για τις παρατυπίες και παρανοµίες των off-shore εταιρειών µε έδρα την Κύµη Εύβοιας. τόµ. ΙΕ, σ. 10968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11532, 11791, 11792.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μνηµόνιο Κατανόησης
στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του
Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του
Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12285.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007 και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12311.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτηση, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τη φορολόγηση της "εκτός σχεδίου αγροτικής γης". τόµ. ΙΖ, σ. 12603.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12905.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13335, 13336, 13337, 13364.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Σερβίας για συνεργασία στον τοµέα
της γεωργίας". τόµ. ΙΘ, σ. 13691.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ενσωµάτωση της τροπολογίας 618/2, 28-6-2013 που αφορά
τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς, τις Συλλογικές Αγροτικές
Οργανώσεις στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για
συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Κ, σ. 14142, 14143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία
στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ.
14142, 14143, 14144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 57, 234, 235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 439.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 511-513, 575, 576.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων για τη
Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 712, 713.
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Σερρών (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 13.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4511.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6571.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8678-8680, 8680.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΓ, σ.
9876, 9877.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δια-

µόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10084.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
επανεξέτασης των ορίων συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων του ΟΓΑ που έχουν γεννηθεί τα έτη 1948 και 1949.
τόµ. ΙΕ, σ. 10975, 10976.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12916.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 253.
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΑΒΡΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 12, 13.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
της 76ης Μονάδας Επιστράτευσης στο Στρατόπεδο ΚΕΤ
Πατρών. τόµ. Α, σ. 826, 827.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ.
826,827, τόµ. Β, σ. 1084, Ζ, σ. 4917, 4924, 4925, 4930,
τόµ. Η, σ. 5966, 6542, τόµ. ΙΑ, σ. 8778, τόµ. ΙΓ, σ. 9835,
τόµ. ΚΒ, σ. 399, τόµ. ΚΔ, σ. 1761.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κάλυψης των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών της
υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης των καταστηµάτων κράτησης. τόµ. Γ, σ. 2228, 2229.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
στα µέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια. τόµ. Ε, σ.
3332,3333.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µετεγκατάσταση του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Τεχνικού (ΚΕΤΧ) στην
Πάτρα. τόµ. Ε, σ. 3870,3871.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4417.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το ΑΜΚΑ
και την "κάρτα του πολίτη". τόµ. Ζ, σ. 4916, 4917, 4930,
4931.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην
προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 4966.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Ιερά Μονή Μεταµορφώσεως του Σωτήρος στη Ναύπακτο. τόµ. Ζ, σ.
5063.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5966,
6541, τόµ. ΙΔ, σ. 10747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
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λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6541, 6542, 6589.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6640.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτηση η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την υποβάθµιση του βιοτικού επιπέδου
των µελών των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. ΙΑ, σ. 8778.
Αναφορά του στην απαγόρευση της κατάθεσης στεφάνου
από αυτόν σε Μνηµείο του Δήµου Καλαβρύτων. τόµ. ΙΓ, σ.
9526.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πιθανή
µετεγκατάσταση του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Τεχνικού
(ΚΕΤΧ) στην Πάτρα. τόµ. ΙΓ, σ. 9834, 9835, 9836.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10738, 10739, 10740, 10745, 10746.
Αναφορά του στην ψήφιση της τροπολογίας 390/37 (άρθρο 78) που αναφέρεται στην ενδεχόµενη απιστία στελεχών
των τραπεζών για δάνεια προς νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
και ιδιωτικού δικαίου του δηµοσίου τοµέα του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11172-11174,
11254, 11255.
Αναφορά του στην από τριετίας είσοδο της Ελλάδας στο
ΔΝΤ. τόµ. ΙΕ, σ. 11173.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται

στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14463, 14464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 15007, 15008.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15051-15053.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Γερµανού Υπουργού
Οικονοµικών κ. Σόιµπλε στην Αθήνα και τις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. ΚΑ, σ. 15052.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, αναφορικά µε τα κριτήρια διορισµού του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού
Θεάτρου. τόµ. ΚΒ, σ. 399, 400, 401.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 452
482, 483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων". τόµ. ΚΔ, σ. 1705, 1706 1752, 1753.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο
34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι και στο κόµµα
"Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 1752, 1753,
1763, 1764.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή Μ. Αρβανίτη-Αβράµη και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ.
ΚΔ, σ. 1763.
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Πειραιώς (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 13.
Διορισµός του ως Υπουργού Παιδείας, Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού της Κυβέρνησης Αντωνίου Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 30.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 111,113.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δωρεάν
παραχώρηση σταδίων των Αθηνών σε µουσουλµάνους για
τη γιορτή του Ραµαζανίου. τόµ. Α, σ. 282, 283.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 303, 318, 326, 327, 341, 353, 364.
Αναφορά του σχετικά µε το καινούργιο βιβλίο της ιστορίας που έχει διανεµηθεί στα σχολεία. τόµ. Α, σ. 353.
Αναφορά του στη 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Μνήµης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. τόµ. Β, σ. 1028.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση των δωρεάν συγγραµµάτων στους φοιτητές και την υποχρηµατοδότηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Β, σ.
1028, 1030.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπαγωγή των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο Ενιαίο ΜισθολόγιοΒαθµολόγιο. τόµ. Γ, σ. 1842, 1843.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην Ειδική Αγωγή. τόµ. Γ, σ.
1844, 1845.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση της Μακροπρόθεσµης Συµφωνίας µεταξύ του Διεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την Υποστήριξη της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας ως Περιφερειακού Εκπαιδευτικού
Κέντρου στην Ευρώπη για θέµατα Ραδιενέργειας, Μεταφορών και Ασφαλείας Καταλοίπων". τόµ. Γ, σ. 2247.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του σχεδίου "Αθηνά" σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. τόµ. Γ,
σ. 2512, 2513.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτηση η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τη µη εισαγωγή φοιτητών και φοιτητριών
της µουσουλµανικής µειονότητας στο Παιδαγωγικό Τµήµα
Δηµοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ. τόµ. Γ, σ. 2514.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2514,
τόµ. ΙΓ, σ. 9665.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συνέχιση
της λειτουργίας του Τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Σύρο. τόµ. Δ, σ. 2866, 2867.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εύρυθµη
λειτουργία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. τόµ. Δ, σ. 2890,
2891, 2892.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη εισαγωγή
φοιτητών και φοιτητριών της µουσουλµανικής µειονότητας
στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ, σ. 2892,
2893.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ). τόµ. Ε, σ. 3947,
3948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4461, 4462.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδειοδότηση των φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
τόµ. Ζ, σ. 5061, 5062.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Ιερά Μονή Μεταµορφώσεως του Σωτήρος στη Ναύπακτο. τόµ. Ζ, σ.
5063, 5064.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανεξέλεγκτη βία και τα ποινικά αδικήµατα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ, σ. 5064, 5065.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Ζ, σ. 50715073, 5082, 5083, 5084, 5085.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων Ολυµπιονικών που διακρίθηκαν στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.
τόµ. Ζ, σ. 5260.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο "Αθηνά" και τη διαδικασία αναδιάρθρωσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5405, 5406, 5407.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής αφιερωµένη προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών που διακρίθηκαν στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο. τόµ. Ζ, σ. 5698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6471, 6523, 6526, 6530, 6560, 6573, 6577, 6582,
6593, 6595, τόµ. Θ, σ. 6756.
Αναφορά του στο προεδρικό διάταγµα που υπογράφηκε
στο Βερολίνο. τόµ. Η, σ. 6526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8437.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
Προεδρικού Διατάγµατος "ΑΘΗΝΑ" και τις αντιδράσεις της
Ακαδηµαϊκής Κοινότητας. τόµ. ΙΒ, σ. 9123, 9124, 9125,
9126.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναδιάρθρωση του ακαδηµαϊκού χάρτη της Ελλάδος. τόµ. ΙΒ, σ.
9126, 9128.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
"ΑΘΗΝΑ" για την ανώτατη εκπαίδευση. τόµ. ΙΒ, σ. 9499,
9502, 9503, 9504, 9508, 9511, 9517, 9518, 9519.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9639, 9643,
9655, 9663-9665.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για τα πιστωτικά της ιδρύµατα.
τόµ. ΙΓ, σ. 9655, 9664.
Οµιλία του σε αναφορά, σχετικά µε τη χορήγηση πλήρους αυτοδυναµίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο
στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του ακαδηµαϊκού χάρτη της
χώρας. τόµ. ΙΔ, σ. 10780.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και διορισµός
του στη θέση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
τόµ. ΙΘ, σ. 13564, 13565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14988, 14995, 14996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1191, 1210-1212,
1220, 1222, 1246, 1251, 1259, 1267, 1287-1290.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Ιωαννίνων (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 13.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1058, 1110.
Αναφορά της στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και
ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχεί-
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ρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ.
Β, σ. 1110.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3239.
Οµιλία της επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου
2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015" (Α’ 152), όπως ισχύει" (Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ,
ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3274.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4076.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4423, 4424.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη εξόρυξη χρυσού στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, Κιλκίς και Θράκης.
τόµ. Ζ, σ. 5198, 5199.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ)1338/2001 και (ΕΕ)1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5539.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συµφωνία
χρηµατοδότησης της ελληνικής οικονοµίας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. τόµ. Ζ, σ. 5729, 5730.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5860.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5870.
Οµιλία της επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών
προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5870,
5871.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: "α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Ι, σ. 7880.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8058.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9162, 9163, 9205.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για τα πιστωτικά της ιδρύµατα.
τόµ. ΙΒ, σ. 9206, 9210.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9210, 9469.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10718.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11401.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11568.
Αναφορά της στην αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τον οίκο αξιολόγησης Fitch. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11569.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µελέτη
του ΙΓΜΕ για θέµατα φυσικού αερίου και πετρελαίου από το
σχιστόλιθο στην περιοχή της Ηπείρου. τόµ. ΙΗ, σ. 13155,
13156.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14843.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15073.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1207.
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 13.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου
έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 584.
Αναφορά του στη τροπολογία 14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος
διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 585.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ελέγχου και περιορισµού στην κυκλοφορία τετράτροχων
µοτοποδηλάτων στην περιοχή των Μαλίων Κρήτης. τόµ. Α,
σ. 627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1097, 1149.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2366.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αλλαγή
του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου για τα τέλη κυκλοφορίας των οχηµάτων. τόµ. Γ, σ. 2507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3290, 3372-3374.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την τροποποίηση του
ισχύοντος καταστατικού των Τοπικών Οργανισµών Εγγείων
Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ). τόµ. Ε, σ. 3438, 3439.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογι-

σµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4305.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4349,
4350, τόµ. ΙΑ, σ. 8624, τόµ. ΙΓ, σ. 10070, τόµ. ΙΕ, σ.
10935.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5845-5847, 5902, 5903, 5983.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διάθεση
γαλακτοκοµικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές. τόµ. Ζ, σ.
5482.
Αναφορά του στην κατάληψη του πολιτικού γραφείου του
στο Ηράκλειο. τόµ. Η, σ. 6083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6233-6235.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Η, σ. 6234.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6518.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε βελτιωτικές παρεµβάσεις στο ύψος της Αγίας Μαρίνας Σκαφιδαρά για την αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων στην εθνική οδό ΚαστελλίουΣητείας στην Κρήτη. τόµ. Θ, σ. 7008.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: "α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Ι, σ. 7879, 7880.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις ιδιωτικές εταιρείες
τηλεφωνικών ραντεβού για τον ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΑ, σ. 8116,
8117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8624.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση του αριθµού των θέσεων ΤΕ Νοσηλευτών στο "Βενιζέλειο - Πανάνειο" Νοσοκοµείο Ηρακλείου. τόµ. ΙΒ, σ. 9153, 9154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9634.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΓ, σ.
9871, 9872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10005, 10070, 10073.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την απόδοση των δαπανών µετακίνησης των αιµοκαθαροµένων ασφαλισµένων
από τον ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΔ, σ. 10177, 10178.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10824, τόµ. ΙΕ, σ. 10893,
10935.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11998.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13362.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση του οδικού έργου "Ηράκλειο - Μεσσαράς". τόµ. ΙΘ, σ.
14113, 14114.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15067, 15068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 55-57, 233, 234.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1269.
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Ηλείας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 13.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4533.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 32 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9553.
Οµιλία της στη συζήτηση, επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού
της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και
λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα
της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’
και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12798.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 883.

Β
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ - ΝΑΝΤΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 13.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 108.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 854, 855, 910,911,912,913,939,940.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 913, τόµ.
Η, σ. 6101, 6102.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1074, 1075,
1120, 1156.
Αναφορά της στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και
ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ.
Β, σ. 1075.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2115.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3228, 3242, 3317, 3318, 3347-3349, 3761.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3242,
3347, 3349, τόµ. Ζ, σ. 5492, τόµ. ΙΑ, σ. 8078, τόµ. ΙΖ, σ.
12695.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων και
των συνταξιούχων της ΑΤΕ. τόµ. Ε, σ. 3397,3398.
Οµιλία της επί του Κανονισµού, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί των άρθρων του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου
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2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015" (Α’ 152), όπως ισχύει" (Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ,
ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3344.
Αναφορά της στη διάταξη σχετικά µε την ένταξη του Ταµείου των Δηµοσιογράφων στο ΕΟΠΥΥ. τόµ. Ε, σ. 3761.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4306-4308, 4309-4311.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α) "Κύρωση του Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας στο Πρωτόκολλο µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας που υπεγράφη στη Βέρνη, στις 4 Νοεµβρίου 2010 και
τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος
και το συνηµµένο στη Σύµβαση Πρωτόκολλο" και β) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του
εισοδήµατος". τόµ. Ζ, σ. 5495.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ)1338/2001 και (ΕΕ)1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5538, 5602.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα - Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6015.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6156, 6157, 6224, 6225, 6226.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση

Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6342, 6343.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Ι, σ.
7260, 7261.
Αναφορά της στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών και στην επίταξή τους. τόµ. Ι, σ. 7261.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: "α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Ι, σ. 7875, 7876.
Αναφορά της στα επεισόδια που σηµειώθηκαν στο εργοτάξιο της εταιρείας "Ελληνικός Χρυσός Α.Ε." στη Χαλκιδική.
τόµ. ΙΑ, σ. 8040.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8040, 8041, 8078.
Αναφορά της στην απόφαση του Eurogroup για κούρεµα
των τραπεζικών καταθέσεων στην Κύπρο, στην απόρριψη
της πρότασης αυτής από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της
Κυπριακής Δηµοκρατίας και στη στάση της Ελλάδας. τόµ.
ΙΒ, σ. 9186.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9186, 9187, 9218, 9470.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9972.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10879, 10919.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11223, 11231,
11259, 11261, 11269, 11270.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης και του
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(Ο.Ο.Σ.Α.), µε τα συναφή Παραρτήµατα Α’ και Β’ σχετικά
µε την αµοιβαία διοικητική συνδροµή σε φορολογικά θέµατα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής». τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11882, 11883.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση
των οφειλών του προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ
του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας
και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγω-
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γικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
12694, 12695.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
και τη φορολόγηση των υπεράκτιων (offshore) εταιρειών.
τόµ. ΙΗ, σ. 13461.
Αναφορά της στη νέα δικοµµατική Κυβέρνηση. τόµ. ΙΘ,
σ. 13525.
Οµιλία της στο σχέδιο του νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της
Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13525, 13526, 13559.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14816, 14821, 14822.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15218.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2082, 2118.
ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Πειραιώς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 13.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην στελέχωση των σχολείων Ειδικής Αγωγής. τόµ. Γ, σ. 2462,2463,2464.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6514.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
"ΑΘΗΝΑ" για την ανώτατη εκπαίδευση. τόµ. ΙΒ, σ. 9501,
9515.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9607.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14926.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15080.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 488.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1208.

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 13.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά παροχής ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς
την Κυβέρνηση Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 205.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 992,
τόµ. ΣΤ, σ. 4042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή"
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 992.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 994, τόµ.
ΙΖ, σ. 12785.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων
που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 2272.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2011 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013. τόµ. Ε, σ. 3997.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4337.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6634.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 32 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9954, 10045, 10097.
Αναφορά του στην αίτηση αντισυνταγµατικότητας που κατέθεσαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες επί της παρ. 4 του άρθρου 5 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
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στικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις", η οποία
δεν έγινε δεκτή. τόµ. ΙΓ, σ. 10045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10726.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού
της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και
λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα
της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’
και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12783, 12784, 12785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του
άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη
κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις
(Α’ 32)». τόµ. ΙΗ, σ. 13315.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. τόµ. ΙΘ, σ. 13565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2005 της Διεθνούς
Σύµβασης του 1988 για την καταστολή των παράνοµων
πράξεων κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και του Πρωτοκόλλου του 2005 στο Πρωτόκολλο του 1988 για την καταστολή των παράνοµων πράξεων κατά της ασφάλειας των
σταθερών εγκαταστάσεων στην υφαλοκρηπίδα". τόµ. ΙΘ, σ.
13613.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξοικονόµηση και τη διαχείριση του νερού στις Κυκλάδες. τόµ. ΙΘ,
σ. 13728, 13729.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη εφαρµογή της ελληνοτουρκικής συµφωνίας από τα πλοία υπό
τουρκική σηµαία. τόµ. ΙΘ, σ. 13731, 13732.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υδροδότηση άνυδρων νησιών κατά τη θερινή περίοδο. τόµ. ΙΘ, σ.
14121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2002 στη Διεθνή Σύµβαση των Αθηνών σχετικά µε τη θαλάσσια µεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους, του 1974". τόµ. ΚΔ, σ. 1910.
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας
(ΣΥ.ΡΙΖ.Α./Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 13.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μετα-

φορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή"
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1004.
Οµιλία του επί της απόσυρσης της παραγράφου 4 του άρθρου 4 που είχε προστεθεί σαν νοµοτεχνική βελτίωση στη
Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων για τη συµφωνία συµβιβασµού µε τη "SIEMENS" στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 1004.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων
που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 2276.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, του άρθρου µόνου και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 40 και ειδικό αριθµό 19 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016". τόµ. ΣΤ, σ. 4159.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών και στην επίταξή τους. τόµ. Ι, σ. 7527.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Ι, σ.
7527.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Μ. Κασσή και Μ. Ταµήλου. τόµ. ΙΔ, σ. 10404.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναλειτουργία της σιδηροδροµικής γραµµής Αγρινίου - Μεσολογγίου. τόµ. ΙΖ, σ. 12220, 12221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14975.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Γερµανού Υπουργού
Οικονοµικών κ. Σόιµπλε στην Αθήνα και τις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. ΚΑ, σ. 15075.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις πα-
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ντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15075.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων 1 έως 17 και επί του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ, σ.
15258.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
επιβολής της νοµιµότητας στο έργο κατασκευή του αυτοκινητόδροµου Αµβρακίας-Ακτίου, επανεκκίνησης των εργασιών και προστασίας των δικαιωµάτων των εργαζοµένων.
τόµ. ΚΒ, σ. 571, 572.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Βύρωνα
Πολύδωρα, µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει την εκλογική
περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης. τόµ. Α, σ. 7.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α, σ. 27.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 60-63,
196-198.
Οµιλία του επί των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της
ψηφοφορίας επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016" και επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί επί των αντιρρήσεων αυτών. τόµ. ΣΤ, σ. 4044.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4140-4143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4331, 4332, 4536-4539.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην
προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 4978, 4979, 4980, 4984.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Η, σ. 6100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6100.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 3, 6 και 10 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος,
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6285.

Αναφορά του στην ένοπλη επίθεση στα γραφεία της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Η, σ. 6352.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6352, 6353.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης και τον τρόπο ψηφοφορίας για τη
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ.
3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2
του ν.3961/2011, επί των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή
κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6608, 6611, 6612.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6608, 6611,
6612, 6670-6672, 6673, 6675, 6678, 6679, 6680.
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Οµιλία του στην προ ηµερήσιας διατάξεως συζήτηση σε
επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: "Τα προβλήµατα του
αγροτικού κόσµου". τόµ. ΙΑ, σ. 8332, 8333, 8350, 8351.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για τα πιστωτικά της ιδρύµατα.
τόµ. ΙΒ, σ. 9234-9236.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οφειλές της Γερµανίας προς την Ελλάδα. τόµ. ΙΕ, σ. 1119111193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11411 - 11414.
Αναφορά του στο κανάλι της Βουλής και στη µη δυνατότητα µετάδοσης των εργασιών της λόγω της διακοπής εργασιών της ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13186.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13186.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13186-13188.
Διορισµός του σε θέση Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης
και στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών. τόµ. ΙΘ, σ. 13565.
Οµιλία του επί της ένστασης παραβίασης του Κανονισµού
της Βουλής που ετέθη από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, σχετικά µε τη θέση
του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και πρόταση για αναβολή
της ψηφοφορίας για γνωµοδότηση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής, και ψηφοφορία δι’ ανεγέρσεως. τόµ.
Κ, σ. 14160, 14161.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων 1 έως 17 και επί του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ, σ.
15252.
ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διορισµός του ως Υφυπουργού Ναυτιλίας της Κυβέρνησης Αντωνίου Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 32.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Ναυτιλίας.
τόµ. Α, σ. 44.
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηµαθίας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 13.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1099.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ρα-

φήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4314-4317.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6065-6067.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 6183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6183, 6184-6186, 6260, 6262.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 6260.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9994.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12915.
Οµιλία του στο σχέδιο του νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της
Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13516-13519, 13546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14779, 14780, 14781, 14887.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
312-314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 955.
ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χανίων (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 13.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το έργο " Επέκτασης Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Χανίων"
και την ένταξη του στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα " Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη "(ΕΠΠΕΡΑΑ). τόµ. ΣΤ, σ.
4753, 4754.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το ΑΜΚΑ
και την "κάρτα του πολίτη". τόµ. Ζ, σ. 4927, 4932.
Επιστολή του του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε
την οποία γνωστοποιεί το Προεδρικό Διάταγµα περί διορισµού του στη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. τόµ. ΙΑ,
σ. 8037.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση της δράσης ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
τόµ. ΙΖ, σ. 12211, 12212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μνηµόνιο Κατανόησης
στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του
Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του
Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12289.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
τόµ. ΙΘ, σ. 13564.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΚΔ, σ. 1671.
Οµιλία του επί του παρεµπίπτοντος θέµατος σύµφωνα µε
τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου για παραβίαση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής, που αφορά την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων" στο Τµήµα της Βουλής. τόµ.
ΚΔ, σ. 1671, 1672.
ΒΛΑΧΒΕΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Σερρών (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 13.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8411.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 10998.
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Τρικάλων (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 13.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 548,
550, τόµ. Η, σ. 6134, 6152, τόµ. Κ, σ. 14467, τόµ. ΚΑ, σ.
14855.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου
έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 565,596.
Αναφορά του στη τροπολογία 14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος
διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 596.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1146,1147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο
των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Επείγουσες ρυθµίσεις επενδυτικών σχεδίων
ν.3908/2011 και π.δ. 33/2011". τόµ. Γ, σ. 1798.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2114.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2373.
Αναφορά του στην υπόθεση "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Γ, σ.
2374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας έτους 2012" και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2596, 2840.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 3212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3372.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4329.
Αναφορά του στις "Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου"
που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. ΣΤ, σ. 4809.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου
2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4809.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην
προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 4971.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρ-
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ρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών
Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5135.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5892, 5981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6148, 6149, 6249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6493, 6562.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Ι, σ.
7247.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8058.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο". τόµ. ΙΑ, σ. 8139.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8731.
Αναφορά του στις επιθέσεις σε γραφεία Βουλευτών της
Νέας Δηµοκρατίας και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΒ, σ. 8856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ουκρανίας". τόµ. ΙΒ, σ. 8856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9603, 9644.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
µεγάλης έκτασης του Νοµού Τρικάλων σε καθεστώς υψηλής προστασίας µε το Δίκτυο "Natura 2000". τόµ. ΙΓ, σ.
9843, 9844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργα-

σίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΓ, σ.
9874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9966, 10083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10264, 10286.
Αναφορά του στην εκτέλεση ενταλµάτων σύλληψης στις
Σκουριές της Χαλκιδικής που πραγµατοποιήθηκε τα ξηµερώµατα της Τετάρτης 10/4/20013. τόµ. ΙΔ, σ. 10286.
Αναφορά του στις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. ΙΔ, σ.
10723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10817.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11221.
Αναφορά του στην επιβολή µοµφής κατά Βουλευτή της
Χρυσής Αυγής για την ανάρµοστη συµπεριφορά του εντός
της Αιθούσης. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12026.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
έργων του Νοµού Τρικάλων στο Πρόγραµµα «Αλέξανδρος
Μπαλτατζής». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12026, 12027, 12028.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 12153, 12154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μνηµόνιο Κατανόησης
στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του
Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του
Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12286.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του
Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθήνας "Ο Άγιος Σάββας"
και της Άννας-Μαρίας-Λουΐζας Λάτση και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 12365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση
των οφειλών του προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ
του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας
και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
12703.
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Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού
της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και
λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα
της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’
και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12793, 12803.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12914.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13197.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13197.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του
άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη
κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις
(Α’ 32)». τόµ. ΙΗ, σ. 13315.
Οµιλία του στο σχέδιο του νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της
Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13530.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή της εθνικής οδού Τρικάλων - Άρτας. τόµ. Κ, σ.
14387, 14388.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14858.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέ-

δρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15061, 15062, 15069.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Γερµανού Υπουργού
Οικονοµικών κ. Σόιµπλε στην Αθήνα και τις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. ΚΑ, σ. 15069.
Αναφορά του στη 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Μνήµης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. τόµ. ΚΔ, σ. 1659.
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αττικής (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 13.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10263.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση
των οφειλών του προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ
του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας
και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
12703.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και
ειδικό 101, µε τίτλο: "Κύρωση της 11ης τροποποίησης της
υπ’ αριθµ. 001Β/00 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της εταιρίας µε την επωνυµία Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ (ΝΒΕΕ ΑΕ)", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση των οφειλών του
προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ του Υπουργικού
Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12703.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 535, 607, 608.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μετα-
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φορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2040.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 834.

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λέσβου (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 13.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2131, 2132.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία Εργαστηρίου Ελαιολάδου στο νησί της Λέσβου. τόµ. Δ,
σ. 2571.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 2956, 2958, 3204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4493.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή της βιολογικής καταπολέµησης του έλκους της καστανιάς στην περιοχή της Αγιάσου στο Νοµό Λέσβου. τόµ. ΣΤ,
σ. 4713, 4714.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5051.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών
Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5136.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του Ογκολογικού και Αιµατολογικού Τµήµατος του Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης. τόµ. Ι, σ. 7921, 7922.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9606.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10874, 10875, 10877.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13335.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 15007.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15242.

ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χανίων (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 13.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση προσωπικού άµεσα συγχωνευµένων φορέων. τόµ. Α,
σ. 502,503.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανακοίνωση για συγχωνεύσεις Φορέων Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών. τόµ. Α, σ. 650.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τους διορισµούς Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων. τόµ. Α, σ.
660,662,663,668,669,670,671,672,673,674,675.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ.
668,671,672, τόµ. Ζ, σ. 5144, τόµ. Η, σ. 5975, 5976.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
εφαρµογής του Ειδικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος για
τη "Διοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013". τόµ. Γ, σ.
1776,1777.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4483, 4484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών
Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5124,
5130, 5142, 5144, 5145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5888, 5889, 5969, 5970, 5972, 5976,
5985.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Η, σ. 5976.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία και στην προσβασιµότητα του ιστότοπου "Διαύγεια". τόµ. ΙΑ, σ. 8656.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8716, 8728,
8734, 8736, 8748, 8756, 8757.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση του δικτύου επικοινωνίας της δηµόσιας διοίκησης
"ΣΥΖΕΥΞΙΣ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11848, 11849.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3861/2010 από όλους τους φορείς
του δηµοσίου. τόµ. ΙΖ, σ. 12216, 12217.
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Αναφορά του στα επεισόδια στην Ιερισσό Χαλκιδικής.
τόµ. ΙΑ, σ. 8742.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. τόµ. ΙΘ,
σ. 13564.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 15000.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΚΑ, σ. 15002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1256.
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αττικής (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 13.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά παροχής ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς
την Κυβέρνηση Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 204.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α, σ. 302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 339, 340, 355.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την απόπειρα εξώδικου συµβιβασµού µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της "SIEMENS". τόµ. Α, σ. 545,549,550.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 548,
550, 564, 595, τόµ. Β, σ. 842, 843, 877, 1084, 1092,
1125, τόµ. Γ, σ. 2141, 2142, 2144, 2157, 2161, τόµ. Δ, σ.
3219, τόµ. Ε, σ. 3228, τόµ. ΣΤ, σ. 4350, τόµ. Ζ, σ. 5125,
5127, 5593, τόµ. Η, σ. 5849, 5977, τόµ. Ι, σ. 7531, 7532,
τόµ. ΙΑ, σ. 8067, 8512, 8519, 8753, τόµ. ΙΔ, σ. 10267,
10294, 10408, 10409, τόµ. ΙΕ, σ. 10889, τόµ. ΙΖ, σ.
12800, τόµ. ΙΗ, σ. 12949, 13345, 13346, 13407, τόµ. ΙΘ,
σ. 13574, 13575, τόµ. ΚΑ, σ. 14842, τόµ. ΚΔ, σ. 1681.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 559, τόµ.
Β, σ. 1702, τόµ. Η, σ. 6081, 6268, τόµ. Θ, σ. 7232, 7233.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει ή όχι να εισαχθεί προς συζήτηση η τροπολογία
14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση
χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 563,564,565.
Οµιλία του επί της αµφισβήτησης αναφορικά µε την τροπολογία 14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών, που εισάγεται προς συζήτηση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 571, 572.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-

φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου
έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 594,595,596,597.
Αναφορά του στη τροπολογία 14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος
διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 595.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τους διορισµούς Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων. τόµ. Α, σ.
663,664.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις Θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των ν.
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα", και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ.
842,843.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των ν.
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών" και που αφορά ιδίως την προσθήκη-αναδιατύπωση του άρθρου 4 κατά τη
συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων
για τη συµφωνία συµβιβασµού µε την υπόθεση "SIEMENS".
τόµ. Β, σ. 842,843.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 875, 876, 877.
Αναφορά του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και
ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ.
Β, σ. 1071, 1130.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το αν
πρέπει να εισαχθούν προς συζήτηση ή όχι και να συζητηθούν ή όχι ως κατεπείγουσες, δυο τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9,
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που αφορούν θέµατα του Υπ. Ναυτιλίας και που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή
δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1071, 1086,
1087, 1092, 1130, 1154, 1155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο
των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1695,1696,1697,1702.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση
θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων
στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2144, 2151, 2160, 2161, 2162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας έτους 2012" και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2613, 2614.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 3209, 3210, 3218, 3219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3260,3261, 3389,3390, 3769, 3770.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου
2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015" (Α’ 152), όπως ισχύει" (Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ,
ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βό-

λου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3276.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί των άρθρων του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου
2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015" (Α’ 152), όπως ισχύει" (Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ,
ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3345.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων του αγροτικού κόσµου. τόµ. Ε, σ. 3930.
Οµιλία του επί των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της
ψηφοφορίας επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016" και επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί επί των αντιρρήσεων αυτών. τόµ. ΣΤ, σ. 4043, 4044.
Αναφορά του στη νοµοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε
από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρα επί της παραγράφου Γ.1. του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "
Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016", που αφορά του υπαλλήλους της Βουλής και στην απόσυρση αυτής. τόµ. ΣΤ, σ.
4091, 4098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4332, 4350, 4431, 4432,
4433.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό των φοροελεγκτικών µηχανισµών και την πάταξη
της φοροδιαφυγής. τόµ. ΣΤ, σ. 4770.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ)1338/2001 και (ΕΕ)1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5542, 5543, 5549,
5593, 5595, 5615, 5617.
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Αναφορά του στην επιλογή της Κυβέρνησης για νοµοθέτηση µέσω Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Ζ, σ.
5593.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών
προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5877, 5878, 5879, 5977, 5978, 5979,
5994.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την αποµάκρυνση κατατεθέν εγγράφου από την Έδρα, το οποίο
αφορούσε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και
συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για
το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5996.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
παρουσία του Υπουργού κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις", για το πλήθος των τροπολογιών και των τροποποιήσεων και τη µη ύπαρξη αναλυτικής έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τα έσοδα και τις δαπάνες στο ως άνω νοµοσχέδιο. τόµ. Η, σ.
6080, 6081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6080, 6111, 6112, 6113, 6267, 6268.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6097.
Αναφορά του στην ένοπλη επίθεση στα γραφεία της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Η, σ. 6327, 6331, 6353, 6354.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων

για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6354, 6378, 6379, 6380, 6389.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,
τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ),
µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης",
της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο
"Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ"
και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων"
και άλλες επείγουσες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6396.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6576.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης και τον τρόπο ψηφοφορίας για τη
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ.
3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2
του ν.3961/2011, επί των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή
κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6610.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
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της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6610, 6668,
6669, 6684.
Οµιλία του επί της συζήτησης για το κατά πόσο επηρεάζουν την διεξαγωγή της συζήτησης για τη σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής η συµπληρωµατική αναφορά
του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, µε επισυναπτόµενα έγγραφα, σχετικά µε την υπόθεση της αποκληθείσης
"λίστας Λαγκάρντ" που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον
Υπουργό Δικαιοσύνης. τόµ. Θ, σ. 6684.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τα ψηφοδέλτια που έχουν µοιραστεί και τον τρόπο διεξαγωγής
της ψηφοφορίας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά
το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.3126/2003
"Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των προτάσεων που
κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης
Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι
Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής
κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6684.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στις 30 Ιανουαρίου 2013 από διαδηλωτές. τόµ. Θ, σ.
7108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7108, 7109, 7110, 7125, 7126.
Αναφορά του στον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτη Καµµένο σχετικά µε την υπόθεση των CDS.
τόµ. Θ, σ. 7125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Θ, σ.
7217, 7221, 7228, 7232, τόµ. Ι, σ. 7266, 7531, 7532,
7542.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών και στην επίταξή τους. τόµ. Θ, σ. 7217, 7228.
Αναφορά του στη σύλληψη των φερόµενων ως µελών
τροµοκρατικής οργάνωσης και στις κατηγορίες για ξυλοδαρµό τους. τόµ. Θ, σ. 7218, 7229, 7232.
Αναφορά του στις κινητοποιήσεις των αγροτών. τόµ. Θ,
σ. 7228.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 7232,
7233.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών και στην επίταξή τους. τόµ. Ι, σ. 7237, 7238.

Αναφορά του σε απειλές που φέρεται να δέχτηκε δηµοσιογράφος του περιοδικού UNFOLLOW. τόµ. Ι, σ. 7533,
7542.
Αναφορά του στην παράταση της διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών. τόµ. Ι, σ. 7533, 7542.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε τις διατάξεις
που αφορούν την συµπεριφορά των Βουλευτών εντός της
Αιθούσης. τόµ. Ι, σ. 7868, 7869.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 7868, 7869.
Αναφορά του στην καταγγελία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δ. Παπαδηµούλη και που
αφορά τραυµατισµό Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κατά τη
διάρκεια εκδήλωσης διαµαρτυρίας στο γραφείο του κ.
Μέργου. τόµ. Ι, σ. 7937.
Αναφορά του στα επεισόδια που σηµειώθηκαν στο εργοτάξιο της εταιρείας "Ελληνικός Χρυσός Α.Ε." στη Χαλκιδική.
τόµ. ΙΑ, σ. 8066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8066, 8067, 8068.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο εισαγωγής (άρθρο 108) και συζήτησης του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: «Κύρωση της από 31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των
Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής».
τόµ. ΙΑ, σ. 8362, 8363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση της από 31-102012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής». τόµ. ΙΑ, σ. 8363.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε την ερµηνεία
του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΑ, σ.
8363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας
της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική
συνεργασία». τόµ. ΙΑ, σ. 8386.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογίας για την επαναφορά του γένους ως
προϋπόθεση εισαγωγής στις στρατιωτικές και αστυνοµικές
σχολές, στην κύρωση συµφωνίας Ελλάδας-Νιγηρίας και απόσυρση αυτής από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΑ,
σ. 8386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8531,
8583, 8584.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8735.
Αναφορά του στα επεισόδια στην Ιερισσό Χαλκιδικής.
τόµ. ΙΑ, σ. 8735, 8744, 8753.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΒ, σ. 9140.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για τα πιστωτικά της ιδρύµατα.
τόµ. ΙΒ, σ. 9172, 9198, 9199, 9200, 9462, 9463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9463, 9462.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των υδατικών πόρων. τόµ. ΙΓ, σ. 9797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10062, τόµ. ΙΔ, σ. 10209, 10210.
Αναφορά του στην αποτυχία συγχώνευσης της Εθνικής
Τράπεζας µε τη Eurobank. τόµ. ΙΓ, σ. 10164.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη διάλυση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. τόµ. ΙΓ, σ. 10164.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 390 και ειδικό 37, που έγινε
δεκτή και ενσωµατώθηκε σαν άρθρο 78 στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις" και το οποίο αναφέρεται στην ενδεχόµενη απιστία στελεχών των τραπεζών για δάνεια προς
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα. τόµ. ΙΔ, σ. 10209, 10210.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µετατροπή της αίτησης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του άρθρου 78 σε ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10293, 10294.
Οµιλία του επί της αίτησης αντίρρησης για την ψήφιση
του άρθρου 78 και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10408, 10409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ,
σ. 10658-10660.
Αναφορά του στην εκτέλεση ενταλµάτων σύλληψης στις
Σκουριές της Χαλκιδικής που πραγµατοποιήθηκε τα ξηµερώµατα της Τετάρτης 10/4/20013. τόµ. ΙΔ, σ. 10659.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη δυνατότητα παράτασης της λειτουργίας της Ολοµέλειας ως
προς τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και
Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10887.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10889.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το
πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για
την τροποποίηση και βελτίωση των συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11143, 11167,
11168, 11169, 11175, 11258, 11259, 11260, 11261,
11262, 11263, 11264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11371, 11372,
11379, 11380.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013". τόµ.
ΙΕ, σ. 11346, 11347.
Αναφορά του στην αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τον οίκο αξιολόγησης Fitch. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11545.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11545, 11546, 12004, 12013.
Αναφορά του στην επιβολή µοµφής κατά Βουλευτή της
Χρυσής Αυγής για την ανάρµοστη συµπεριφορά του εντός
της Αιθούσης. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12058.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12058, 12059.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και ειδικό
101, που αφορά σύµβαση µεταξύ του δηµοσίου και των
ναυπηγείων της Ελευσίνας στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµικών που αφορά στην από κοινού συζήτηση δύο Κυρώσεων διεθνών συµβάσεων. τόµ. ΙΖ, σ. 12689.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση
των οφειλών του προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ
του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας
και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
12689, 12697, 12702, 12703.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και
ειδικό 101, µε τίτλο: "Κύρωση της 11ης τροποποίησης της
υπ’ αριθµ. 001Β/00 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της εταιρίας µε την επωνυµία Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ (ΝΒΕΕ ΑΕ)", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµο-
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κρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση των οφειλών του
προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ του Υπουργικού
Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12697,
12702, 12703.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικάµ µε τη διαδικασία συζήτησης της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα
τέσσερις Βουλευτές, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της
Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο
αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12763.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού
της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και
λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα
της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’
και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12765, 12800, 12802, 12808, 12809,
12810.
Αναφορά του στην επέτειο της σφαγής του Διστόµου.
τόµ. ΙΗ, σ. 12860.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010" σε µια συνεδρίαση. τόµ. ΙΗ, σ. 12860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12861, 12894, 12895. 12920.
Αναφορά του στο διαγωνισµό ιδιωτικοποίησης ΔΕΠΑ και
ΔΕΣΦΑ. τόµ. ΙΗ, σ. 12895.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 12944, 12945, 12949.
Αναφορά του στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για
την ΕΡΤ και στην απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. τόµ. ΙΗ, σ. 13345, 13346.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13345, 13346.
Αναφορά του στη συνεργασία της τρικοµµατικής Κυβέρνησης. τόµ. ΙΗ, σ. 13346.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την έγκριση πρότασης για συζήτηση τροπολογιών (572 και 593)

που αφορούν το θέµα της κατάργησης της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάργηση υπουργικής απόφασης που εξειδικεύει αυτήν την γενικής ισχύος Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου σε ό,τι αφορά την ΕΡΤ και που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13404, 13407.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13407, 13420, 13427, 13428, 13429.
Αναφορά του στη νέα δικοµµατική Κυβέρνηση. τόµ. ΙΘ,
σ. 13534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ.
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13534, 13535, 13539,
13541, 13575, 13576.
Αναφορά του στο ενδεχόµενο κουρέµατος των καταθέσεων. τόµ. ΙΘ, σ. 13574, 13575.
Οµιλία του επί της ένστασης παραβίασης του Κανονισµού
της Βουλής που ετέθη από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, σχετικά µε τη θέση
του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και πρόταση για αναβολή
της ψηφοφορίας για γνωµοδότηση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής, και ψηφοφορία δι’ ανεγέρσεως. τόµ.
Κ, σ. 14161.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την
υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της
Τράπεζας HSBC» περί παραδοχής ή µη της πρότασης για
την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για
κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία
ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα
µε την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2
και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις
παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική
Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14434.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14466, 14474, 14475.
Οµιλία του επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενω-
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τικό Κοινωνικό Μέτωπο και τους Ανεξάρτητους Έλληνες,
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012,
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14799.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14799, 14853, 14854, 14855,
14867, 14938, 14939, 14984.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15097, 15098, 15099.
Οµιλία του επί του παρεµπίπτοντος θέµατος σύµφωνα µε
τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου για παραβίαση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής, που αφορά την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων" στο Τµήµα της Βουλής. τόµ.
ΚΔ, σ. 1674.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο
34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι και στο κόµµα
"Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 1743, 1764,
1766, 1884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων". τόµ. ΚΔ, σ. 1764.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των
θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 1884,
1885, 1902.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Χ. Λαζαρίδη. τόµ. ΚΔ, σ. 1884, 1902.
Αναφορά του επί του άρθρου 6 της τροπολογίας 828, που
αφορά την εξαίρεση από το πόθεν έσχες τις µετοχές των εταιρειών, που κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις" και η οποία αποσύρθηκε. τόµ. ΚΔ, σ. 2037, 2038.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2037, 2038, 2058, 2059.
Αναφορά του στο κόµµα «Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή
Αυγή». τόµ. ΚΔ, σ. 2099, 2108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2099-2101, 2108.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη δυσαρµονία των στοιχείων του κρατικού προϋπολογισµού 2013
µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονοµικών. τόµ. ΚΔ, σ. 2139.

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΝΙΚΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Δηµοκρατική
Αριστερά). τόµ. Α, σ. 12, 13.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία της Προσωρινής Ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής (ΠΕΔΕ) των καταργηθέντων Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας
και Εργατικής Εστίας. τόµ. Α, σ. 770,771.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόµατα. τόµ. Α, σ. 788.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πλήρη στελέχωση
του νοσοκοµείου Λαµίας µε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. τόµ. Β, σ. 835.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 923,924.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που
διαµορφώνεται στις ιατροφαρµακευτικές και προνοιακές
παροχές στο λαό. τόµ. Β, σ. 1756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"". τόµ. Γ, σ. 2485.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 30 και
ειδικό αριθµό 2, η οποία αφορά στη ρύθµιση καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση εργοδοτικής
εισφοράς υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. τόµ. Γ, σ. 2485.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4418.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτη Κουβέλη προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι τίθενται εκτός της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς. τόµ. Η, σ. 5768.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5971.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6168.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6923.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 11023.
Οµιλία του στη συζήτηση για τις αιτήσεις άρσεις ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Η. Παναγιώταρου,
Ν. Κακλαµάνη, Π. Τατσόπουλου και Ο. Βουδούρη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11573.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία και την προοπτική του κοινωφελούς ιδρύµατος "Ερρίκος Ντυνάν". τόµ. ΙΖ, σ. 12206, 12207.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 12954.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 12954,
τόµ. Κ, σ. 14466, τοµ.ΚΑ, σ.14931
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14468, 14469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φο-

ρολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14931.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15057.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη δυσαρµονία των στοιχείων του κρατικού προϋπολογισµού 2013
µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονοµικών. τόµ. ΚΔ, σ. 2131, 2142.
Αναφορά του στο κόµµα "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 2132.
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 13.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 114.
Ορισµός της ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α, σ. 302.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόµατα. τόµ. Α, σ. 783.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ.
916,929,941, τόµ. Β, σ. 995,1002, τόµ. Γ, σ. 2144, 2408,
2544,2554, τόµ. Ζ, σ. 5424, τόµ. Η, σ. 6487, 6541, τόµ. Θ,
σ. 6935, 6938, 7042, τόµ. ΙΑ, σ. 8441, τόµ. ΙΒ, σ. 9506,
τόµ. ΙΓ, σ. 9772, τόµ. ΙΔ, σ. 10745, τόµ. ΙΕ, σ. 10936, τόµ.
ΙΗ, σ. 13204, 13206, 13207, 13210, 13211, τόµ. ΚΒ, σ.
348, 349, 352, τόµ. ΚΓ, σ. 890.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 928,929,941,942.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή"
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1002.
Οµιλία της επί της απόσυρσης της παραγράφου 4 του άρθρου 4 που είχε προστεθεί σαν νοµοτεχνική βελτίωση στη
Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων για τη συµφωνία συµβιβασµού µε τη "SIEMENS" στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Πε-
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ριεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ.
982,1002.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που
διαµορφώνεται στις ιατροφαρµακευτικές και προνοιακές
παροχές στο λαό. τόµ. Β, σ. 1752,1756,1758.
Αναφορά της στην πρόταση για διακοπή των εργασιών
της Βουλής από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας και τους Ανεξάρτητους Έλληνες, λόγω της γενικής απεργίας της 26ης Σεπτεµβρίου 2012. τόµ. Γ, σ. 1803.
Αναφορά της στην "λίστα του ΣΔΟΕ" που διέρρευσε για
τα υπό έλεγχο πολιτικά πρόσωπα. τόµ. Γ, σ. 1803, 1804,
1809.
Αναφορά της στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη και στη στάση του απέναντι στα δηµοσιεύµατα που
τον εµπλέκουν σε "σκάνδαλο αγοραπωλησιών ακινήτων".
τόµ. Γ, σ. 1803,1809.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Επείγουσες ρυθµίσεις επενδυτικών σχεδίων
ν.3908/2011 και π.δ. 33/2011". τόµ. Γ, σ. 1804.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις, τους µισθούς και τις συντάξεις. τόµ. Γ, σ.
2200,2202, 2203, 2206, 2207,2208.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για να απαντήσουν σε ερωτήσεις
Βουλευτών. τόµ. Γ, σ. 2292.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2376,2377,2378,2404.
Αναφορά της στα επεισόδια έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. τόµ. Γ, σ. 2442.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανακήρυξη της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης.
τόµ. Γ, σ. 2442, 2443, 2444.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2442,
2443, τόµ. Ζ, σ. 5751, 5753, 5754, 5753, 5754, τόµ. Η, σ.
5840, 6330, τόµ. ΙΑ, σ. 8434, τόµ. ΙΔ, σ. 10746, 10747,
τόµ. ΙΕ, σ. 10899, 10913, 10914.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
θα συνεχιστεί ή όχι η διακοπείσα συνεδρίαση και η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή και των Βουλευτών του Κόµµατός του
προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ανακήρυξη
της Ελληνικής Αποκλειστικής Ζώνης, ύστερα από τις εκφράσεις που χρησιµοποιήθηκαν και την αποχώρηση της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή
Αυγή. τόµ. Γ, σ. 2444.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"". τόµ. Γ, σ. 2490.
Οµιλία της επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 30 και
ειδικό αριθµό 2, η οποία αφορά στη ρύθµιση καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση εργοδοτικής
εισφοράς υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. τόµ. Γ, σ. 2490.

Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την περικοπή της επιχορήγησης των ΟΤΑ. τόµ. Γ, σ. 2544, 2554,
2555.
Αναφορά της στην πληροφορία ότι στελέχη της τρόικας έθεσαν θέµα εγκατάλειψης νησιών της ελληνικής επικράτειας µε πληθυσµό κάτω των εκατόν πενήντα κατοίκων. τόµ. Γ,
σ. 2545.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το δηµόσιο σύστηµα περίθαλψης. τόµ. Δ, σ. 2907,2916.
Οµιλία της επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2011 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013. τόµ. Ε, σ. 3999.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4372, 4373, 4379.
Αναφορά της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τις
ταυτόχρονες συνεδριάσεις της Ολοµέλειας και των Επιτροπών της Βουλής. τόµ. ΣΤ, σ. 4815.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου
2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4815.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην
προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 4984, 4992, 4993.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Ζ, σ. 5075.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του
ΕΟΠΥΥ και τα αδιέξοδα της ακολουθούµενης πολιτικής
στην πρωτοβάθµια περίθαλψη. τόµ. Ζ, σ. 5745, 5751,
5754.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα Προγράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας. τόµ. Η, σ. 5791, 5795,
5839, 5840.
Αναφορά της στην κίνηση του µουσουλµάνου Βουλευτή
Ροδόπης κ. A. Χατζή Οσµάν να φωτογραφηθεί µε φόντο
µια σηµαία στην οποία εµφανίζεται η Θράκη ως ανεξάρτητη. τόµ. Η, σ. 6483, 6486.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6541, 6580.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης και τον τρόπο ψηφοφορίας για τη
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ.
3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2
του ν.3961/2011, επί των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Ε-

316
βδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή
κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6609, 6611.
Αναφορά της στον επικεφαλής της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑ.Τ.) και την ποινική δίωξη που ασκήθηκε
εις βάρος του. τόµ. Θ’, σ. 6872, τόµ. ΙΓ, σ. 9880.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθµόν 7/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου (Α’39), (Α’188)". τόµ. Θ, σ. 6872.
Αναφορά της στις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων του ΜΕΤΡΟ και στην επίταξη τους. τόµ. Θ, σ.
6935.
Αναφορά της στις "Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου"
που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. Θ, σ. 6935,
6936.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6935, 6936, 6938.
Αναφορά της στο ζήτηµα των γερµανικών κατοχικών αποζηµιώσεων. τόµ. Θ, σ. 6936, τόµ. ΙΔ, σ. 10733.
Αναφορά της στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στις 30 Ιανουαρίου 2013 από διαδηλωτές. τόµ. Θ, σ.
7074.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την φορολογική επιβάρυνση στα νησιά του Αιγαίου. τόµ. Ι, σ. 8028,
8029.
Οµιλία της επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο". τόµ. ΙΑ, σ. 8140.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε τα έκτακτα µέτρα υποστήριξης των ανέργων. τόµ. ΙΑ, σ. 8313.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8421, 8422, 8425, 8434.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
"ΑΘΗΝΑ" για την ανώτατη εκπαίδευση. τόµ. ΙΒ, σ. 9506.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για τα πιστωτικά της ιδρύµατα.
τόµ. ΙΒ, σ. 9506, 9507, τόµ. ΙΓ, σ. 9650, 9755.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9534, 9649,
9651.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατι-

κότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9755, 9880.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ, σ.
9755.
Αναφορά της στην ψήφιση της τροπολογίας 390/37 (άρθρο 78) που αναφέρεται στην ενδεχόµενη απιστία στελεχών
των τραπεζών για δάνεια προς νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
και ιδιωτικού δικαίου του δηµοσίου τοµέα του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10732, 10734,
10743.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10733, 10734, 10743.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10833, 10834.
Αναφορά της στο θέµα που προέκυψε σχετικά µε τις "λίστες επισκεπτών της Βουλής". τόµ. ΙΕ, σ. 10898.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10898, 10899, 10913,
10914, 10923, 10935, 10936.
Αναφορά της στη δολοφονική επίθεση κατά µεταναστών
εργατών στα φραουλοχώραφα της Νέας Μανωλάδας Ηλείας. τόµ. ΙΕ, σ. 11030.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 11030, 11031, 11032.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οφειλές της Γερµανίας προς την Ελλάδα. τόµ. ΙΕ, σ. 11198.
Οµιλία της στη συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11507.
Αναφορά της στην επέτειο των σαράντα χρόνων από την
ανταρσία του αντιτορπιλικού "ΒΕΛΟΣ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 12160.
Αναφορά της στην επέτειο από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαµπράκη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12160.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 12160, 12166.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μνηµόνιο Κατανόησης
στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του
Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του
Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12290.
Οµιλία της επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΖ, σ. 12360.
Αναφορά της στην πρόταση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ε. Μαριά, να αποχωρήσουν από τη Βουλή οι Βουλευτές στις 31 Μαΐου 2013,
σε ένδειξη διαµαρτυρίας µε αφορµή την επέτειο των πλατειών. τόµ. ΙΖ, σ. 12374.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του
Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθήνας "Ο Άγιος Σάββας"
και της Άννας-Μαρίας-Λουΐζας Λάτση και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 12374.
Αναφορά της στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13216, 13261, 13262,
13311, τόµ. ΚΒ, σ. 482.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13216.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα, τις καθυστερήσεις και τις αµφιταλαντεύσεις στη
λειτουργία του ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΗ, σ. 13261, 13262.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
κριτική που ασκήθηκε σε κοινωνικούς φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά τη διάρκεια αγόρευσης της Βουλευτού κ. Σ. Βούλτεψη. τόµ. ΙΗ, σ. 13262.
Αναφορά της στη µνήµη των πρώην Βουλευτών Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά. τόµ. ΙΗ, σ. 13294.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του
άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη
κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις
(Α’ 32)». τόµ. ΙΗ, σ. 13311.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
και τη φορολόγηση των υπεράκτιων (offshore) εταιρειών.
τόµ. ΙΗ, σ. 13467.
Αναφορά της στη συνεργασία της τρικοµµατικής Κυβέρνησης. τόµ. ΙΗ, σ. 13468.
Αναφορά της στην επίσκεψη του Γερµανού Υπουργού Οικονοµικών κ. Σόιµπλε στην Αθήνα, στο κατοχικό δάνειο
και τις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. ΚΑ, σ. 15244.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15244, 15245.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 86, 87, 264, 268, 269, 270.
Αναφορά της στην επέτειο των 39 χρόνων από την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΚΒ, σ. 264.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τροπολογία εκπρόθεσµη που αφορά τα franchise, και την έχουν
συνυπογράψει είκοσι πέντε Βουλευτές την οποία και έκανε
δεκτή ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η
οποία θα µπει σε ψηφοφορία. τόµ. ΚΒ, σ. 268, 269, 270.
Οµιλία της επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 329.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
329, 348, 349, 352.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών (και ιδιαίτερα δύο που αφορούν την

ΕΥΔΑΠ) σε θερινό Τµήµα και επί άσχετου νοµοσχεδίου.
τόµ. ΚΒ, σ. 422.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 422,
448, 449, 469, 482.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση άσχετης τροπολογίας, που αφορά το δηµόσιο τοµέα, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της
Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 508, 509.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 508, 544, 595, 596.
Οµιλία της επί της αίτησης αµφισβήτησης Βουλευτών του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, επί των τροπολογιών 693/70 και 710/86 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
616.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων για τη
Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 724.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 842, 843, 870, 871,
890.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και
άλλες διατάξεις" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ.
ΚΓ, σ. 934.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 934, 967.
Αναφορά της στην επικείµενη αµερικανική επέµβαση στη
Συρία. τόµ. ΚΓ, σ. 967.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1213, 1262.
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσί του ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./Ε.Κ.Μ.).
τόµ. Α, σ. 12, 14.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ.
135,136, τόµ. Ε, σ. 3332, τόµ. ΣΤ, σ. 4478, τόµ. Ζ, σ.
4970, 5734, τόµ. Ι, σ. 7859, τόµ. ΙΑ, σ. 8363, 8364, 8370,
8501, τόµ. ΙΖ, σ. 12788, τόµ. ΚΑ, σ. 15082, 15097, τόµ.
ΚΓ, σ. 946, 1275.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πολιτική
αντιµετώπιση των φαινοµένων ρατσιστικής βίας. τόµ. Α, σ.
497.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο
των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1177,1178,1696,1703,1706,
1709, 1710,1711.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2124, 2139, 2161, 2162, 2165.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2375,2376, 2401.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας έτους 2012" και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2602, 2603, 2614, 2843, 2844.
Αναφορά του σε δηµοσιεύµατα της βρετανικής εφηµερίδας "GUARDIAN". τόµ. Δ, σ. 2603.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 3215.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αναβάθµιση και την αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναµικού της ΕΡΤ Α.Ε. τόµ. Ε, σ. 3331,3332.
Αναφορά του στην ανακοίνωση από την έδρα του αποτελέσµατος της ονοµαστικής ψηφοφορίας της 31/10/2012 επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της
από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει" (Α’
174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού
Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ,
ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις", ότι το άρθρο 4 του σχεδίου νόµου έγινε δεκτό, αλλά τελικά όπως
προκύπτει από την καταµέτρηση των ψήφων, το άρθρο 4
δεν έγινε δεκτό. τόµ. Ε, σ. 3867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4359, 4360.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της προτάσεως που
κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του,
για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην προσφυγή στο
ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνη-

µονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενδεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 4957, 4958.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την µη
προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Ζ, σ. 5186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5878, 5896, 5964.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6223.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 7859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση της από 31-102012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής». τόµ. ΙΑ, σ. 8363, 8364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8501,
8559, 8560.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θεσµοθέτηση ασφαλιστικών δικλείδων για την διακρίβωση των
πραγµατικά "επίορκων" δηµοσίων υπαλλήλων από όσους
παραπέµπονται για ήσσονος σηµασίας ζητήµατα. τόµ. ΙΒ, σ.
9492, 9493.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10261.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης του Προέδρου
της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’ ΦΕΚ 51 Α’/10.04.1997) όπως
ισχύει". τόµ. ΙΕ, σ. 11068.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το συµβάν
στη Μανωλάδα και την έκθεση του Επιτρόπου του Συµβουλίου της Ευρώπης κ. Νιλς Μούιζνιεκς. τόµ. ΙΕ, σ. 11246,
11247.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11402.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12058.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
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τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της προτάσεως του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς / Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του
κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που
θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και
το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις
παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης
κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια» και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. ΚΑ,
σ. 15039.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15039, 15062, 15078, 15088, 1509515097, 15099.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Γερµανού Υπουργού
Οικονοµικών κ. Σόιµπλε στην Αθήνα και τις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. ΚΑ, σ. 15096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15117, 15222, 15245.
Αναφορά του στην επίθεση που δέχτηκε ο Υπουργός Υγείας κ. Σ. Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του στο Αττικό
Νοσοκοµείο. τόµ. ΚΑ, σ. 15222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 864, 865.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και
άλλες διατάξεις" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ.
ΚΓ, σ. 933.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 933, 958, 966.
Αναφορά του στην επικείµενη αµερικανική επέµβαση στη
Συρία. τόµ. ΚΓ, σ. 958, 966.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1204.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κυκλάδων (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 14.
Διορισµός του ως Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας της Κυβέρνησης Αντωνίου Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 30.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 155,156.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις, τους µισθούς και τις συντάξεις. τόµ. Γ, σ.
2196-2198,2208,2209,2210,2212,2213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνι-

κής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"". τόµ. Γ, σ. 2480, 2487, 2488,
2489, 2493, 2494, 2496.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 30 και
ειδικό αριθµό 2, η οποία αφορά στη ρύθµιση καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση εργοδοτικής
εισφοράς υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. τόµ. Γ, σ. 2488, 2493.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2489,
τόµ. Θ, σ. 6867, τόµ. ΙΓ, σ. 9878.
Δήλωσή του ότι αποσύρει από την τροπολογία µε γενικό
αριθµό 30 και ειδικό 2, τις παραγράφους 10, 11 και 12,
σχετικά µε την κατάργηση εργοδοτικών εισφορών σε ποσοστό 1,1 υπέρ των οργανισµών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του
Προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"". τόµ. Γ, σ. 2493.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "ΑΡΙΑΔΝΗ". τόµ. Ε, σ. 3911,3912.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4076, 4077,
4148-4150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4506-4508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθµόν 7/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου (Α’39), (Α’188)". τόµ. Θ, σ. 6867.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στις 30 Ιανουαρίου 2013 από διαδηλωτές. τόµ. Θ, σ.
7071.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου
επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων
πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού
δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Ι, σ. 7257.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα έκτακτα µέτρα υποστήριξης των ανέργων. τόµ. ΙΑ, σ. 8309-8312, 8320,
8322.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9740, 9747-9750, 9860, 9861, 9875, 9877, 9878, 9900.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ, σ.
9750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11400, 11401.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος των 400.000 θέσεων προσωρινής
εργασίας. τόµ. ΙΖ, σ. 12646, 12647.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13181, 13202-13204, 13209.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κάλυψης των απωλειών των ασφαλιστικών ταµείων
και του ΕΟΠΠΥ, ώστε να διασφαλιστεί η καταβολή των συντάξεων και η παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
των ασφαλισµένων. τόµ. ΙΗ, σ. 13237, 13238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14812, 14831, 14965, 14966,
14986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 877.
Γ
ΓΑΪΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης
(ΣΥ.ΡΙΖ.Α./Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 14.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6928.
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δωδεκανήσου
(ΣΥ.ΡΙΖ.Α./Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 14.
Αναφορά του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και
ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ.
Β, σ. 1150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµο-

σιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3296, 3297, 3383.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την λήψη µέτρων βελτίωσης των διαδικασιών πιστοποίησης των ΑµεΑ
στις νησιωτικές περιοχές. τόµ. Ζ, σ. 5485, 5486.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α) "Κύρωση του Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας στο Πρωτόκολλο µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας που υπεγράφη στη Βέρνη, στις 4 Νοεµβρίου 2010 και
τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος
και το συνηµµένο στη Σύµβαση Πρωτόκολλο" και β) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του
εισοδήµατος". τόµ. Ζ, σ. 5492.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα - Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6159, 6160, 6246, 6247.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την φορολογική επιβάρυνση στα νησιά του Αιγαίου. τόµ. Ι, σ. 8021,
8022.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8701.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10909.
Αναφορά του στην από τριετίας είσοδο της Ελλάδας στο
ΔΝΤ. τόµ. ΙΕ, σ. 11145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11145, 11146,
11168, 11169, 11175, 11177, 11204, 11205, 11230,
11263, 11264, 11265, 11275, 11277.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 11204,
11205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14864.

321
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15236, 15237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 815, 816-818, 851,
854, 856, 857, 858, 882, 888.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1248.
ΓΕΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 14.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 917.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1059-1061,
1111,1112,1151.
Αναφορά του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και
ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ.
Β, σ. 1111, 1151.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ.
1113,1151, τόµ. Η, σ. 6067, 6187, 6188, τόµ. ΚΒ, σ. 312.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3292, 3741.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων του αγροτικού κόσµου. τόµ. Ε, σ. 3924.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2011 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013. τόµ. Ε, σ. 39873989.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4298-4300.

Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό των φοροελεγκτικών µηχανισµών και την πάταξη
της φοροδιαφυγής. τόµ. ΣΤ, σ. 4771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ)1338/2001 και (ΕΕ)1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5539, 5607.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6067-6069, 6186, 6187, 6188, 6263.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Η, σ. 6186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8072, 8073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9990.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11218, 11219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης και του
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(Ο.Ο.Σ.Α.), µε τα συναφή Παραρτήµατα Α’ και Β’ σχετικά
µε την αµοιβαία διοικητική συνδροµή σε φορολογικά θέµατα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής». τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11880, 11881.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
και τη φορολόγηση των υπεράκτιων (offshore) εταιρειών.
τόµ. ΙΗ, σ. 13459, 13473.
Οµιλία του στο σχέδιο του νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της
Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13527, 13528, 13584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14866, 14867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
314-316.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Διορισµός της στη θέση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εθνικής Άµυνας. τόµ. ΙΘ, σ. 13565.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα Ελληνικά
Αµυντικά Συστήµατα. τόµ. Κ, σ. 14418, 14419.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις θυγατρικές εταιρείες των ελληνικών αµυντικών συστηµάτων "ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ" και "ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ". τόµ. Κ, σ. 14420.
Αναφορά της στην επικείµενη αµερικανική επέµβαση στη
Συρία. τόµ. ΚΓ, σ. 1115.
Αναφορά της στην Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ.
ΚΓ, σ. 1115, 1116.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Συµφωνία των Αντιπροσώπων των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνήλθαν στα πλαίσια του Συµβουλίου, σχετικά µε την Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται προς το συµφέρον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης". τόµ. ΚΓ, σ. 1115, 1116.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Βουλγαρίας σχετικά µε Διασυνοριακές Επιχειρήσεις για
Εναέρια Αστυνόµευση". τόµ. ΚΓ, σ. 1139.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Κύριου Μνηµονίου Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
(στο εξής αναφερόµενο ως: "ΥΠΕΘΑ") και του Υπουργείου
Άµυνας του Κράτους του Ισραήλ (στο εξής αναφερόµενο
ως: "ΥΑΚΙ") για τις Αµυντικές, Στρατιωτικές, Στρατηγικές
και Τεχνολογικές Σχέσεις και Συνεργασία µεταξύ του ΥΠΕΘΑ και του ΥΑΚΙ". τόµ. ΚΔ, σ. 1955.
Αναφορά της στο κόµµα "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 1956.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για την Αµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων
Πληροφοριών". τόµ. ΚΔ, σ. 1969.
ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας). τόµ. Α, σ. 12, 14.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που
διαµορφώνεται στις ιατροφαρµακευτικές και προνοιακές
παροχές στο λαό. τόµ. Β, σ. 1747.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4447.
Οµιλία της µε θέµα τη βία κατά των γυναικών, µε αφορµή
τη Διεθνή Ηµέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25η Νοεµβρίου). τόµ. Ζ, σ. 4914.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8600.
Οµιλία της στην ειδική συνεδρίαση που διεξάγεται µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. ΙΑ, σ. 8785.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11227.
ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Φλωρίνης (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 14.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα - Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6014.

ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Λαϊκός Σύνδεσµος -Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 12, 14.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου
έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 574.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απογραφή των εργαζοµένων σε εργολαβίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, των Συµπράξεων Δηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα
(ΣΔΙΤ), καθώς και του ποσοστού των Ελλήνων εργαζοµένων µε συµβάσεις έργου της "ΣΤΑΣΥ ΑΕ". τόµ. Α, σ.
653,654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 850, 905.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1177,
τόµ. ΣΤ, σ. 4084, τόµ. ΙΕ, σ. 11275, τόµ. Κ, σ. 14163, τόµ.
ΚΑ, σ. 14873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας έτους 2012" και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2599.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 2962 - 2964.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. Δ, σ. 2969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3233, 3234.
Αναφορά του στη Βουλευτική αποζηµίωση. τόµ. ΣΤ, σ.
4084.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρα-
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τηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4084, 4085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4300-4302.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επικείµενη απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας για την ιθαγένεια και τη συµµετοχή αλλοδαπών στις
Δηµοτικές Εκλογές. τόµ. Ζ, σ. 5722, 5723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5856, 5907.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Η, σ. 6228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6228.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανακίνηση του ενδεχοµένου κατασκευής µουσουλµανικού τεµένους
στην Αθήνα. τόµ. Ι, σ. 7551, 7552.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ουκρανίας". τόµ. ΙΒ, σ. 8853.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις µεταµοσχεύσεις
οργάνων από θανόντα δότη και την υποχρεωτική αφαίρεσή
τους από το 2013 µε βάση το ν. 3984/2011. τόµ. ΙΓ, σ.
9853, 9854.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10250-10252, 10281.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το εργασιακό καθεστώς στο Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσηµάτων. τόµ. ΙΔ, σ. 10691, 10692.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11151, 11152,
11208, 11265.
Αναφορά του σε διατάξεις του πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών που πρόκειται να κατατεθεί στη
Βουλή µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΕ, σ.
11275.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης και του
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(Ο.Ο.Σ.Α.), µε τα συναφή Παραρτήµατα Α’ και Β’ σχετικά

µε την αµοιβαία διοικητική συνδροµή σε φορολογικά θέµατα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής». τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11881.
Αναφορά του στην αναγνώριση των ολοκαυτωµάτων και
στο αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΖ, σ. 12775, 12776.
Οµιλία του στο σχέδιο του νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της
Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13522, 13555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14875.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση Συµφωνίας ανταλλαγών και συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας". τόµ.
ΚΓ, σ. 1356, 1357.
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Άρτης (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./Ε.Κ.Μ.).
τόµ. Α, σ. 12, 14.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τοποθέτηση και µετάθεση των υπαλλήλων του δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στον τόπο καταγωγής τους. τόµ.
Γ, σ. 2333.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την περικοπή της επιχορήγησης των ΟΤΑ. τόµ. Γ, σ. 2545, 2555.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4410.
Οµιλία της µε θέµα τη βία κατά των γυναικών, µε αφορµή
τη Διεθνή Ηµέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25η Νοεµβρίου). τόµ. Ζ, σ. 4912.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5918.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8560,
8561.
Οµιλία της στην ειδική συνεδρίαση που διεξάγεται µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. ΙΑ, σ. 8780, 8781.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10258.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14870.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1201.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση Συµφωνίας ανταλλαγών και συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας". τόµ.
ΚΓ, σ. 1355.
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Έβρου (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 14.
Αναφορά του στην πρόταση για διακοπή των εργασιών
της Βουλής από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας και τους Ανεξάρτητους Έλληνες, λόγω της γενικής απεργίας της 26ης Σεπτεµβρίου 2012. τόµ. Γ, σ. 1797.
Αναφορά του στην ηµέρα µνήµης της δολοφονίας του
Παύλου Μπακογιάννη. τόµ. Γ, σ. 1797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Επείγουσες ρυθµίσεις επενδυτικών σχεδίων
ν.3908/2011 και π.δ. 33/2011". τόµ. Γ, σ. 1797.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων
που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 2277.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3756, 3757.
Επιστολή του για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 7943.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκδήλωση "Σαράντα Κουρµπάνια" στο ορεινό ποµακικό χωριό
Χλόη του Νοµού Ροδόπης. τόµ. Κ, σ. 14392, 14393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10006.

Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για την εκλογή του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΔ, σ. 10713.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών.
τόµ. ΙΘ, σ. 13565.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο
34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι. τόµ. ΚΔ, σ.
1797.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΚΔ, σ. 1797.
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κιλκίς (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ. 12,
14.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3294.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4442.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα - Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6010.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6663.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθε-
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σαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού
της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και
λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα
της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’
και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12796.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12912.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14467.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1255.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΆΔΩΝΙΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 14.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 327, 328, 352.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 329, τόµ.
Β, σ. 1073, 1074, τόµ. Η, σ. 5989, 5990, 6108, τόµ. Θ, σ.
7121, τόµ. ΙΑ, σ. 8045, τόµ. ΙΓ, σ. 10070.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκποµπή
διαδικτυακού τόπου Indymedia. τόµ. Α, σ. 505, 506, 507.
Αναφορά του στη τροπολογία 14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος
διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου
έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 582,583.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 860, 861, 919, 920.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 916,
919, 1073, 1073,1074, 1125, 1127, τόµ. ΣΤ, σ. 4063,
4069, τόµ. Η, σ. 6107, τόµ. Θ, σ. 7120, τόµ. ΙΕ, σ. 11425,
11426, τόµ. ΙΖ, σ. 12788, τόµ. ΙΗ, σ. 12946, τόµ. ΚΑ, σ.
14933.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το αν
πρέπει να εισαχθούν προς συζήτηση ή όχι και να συζητηθούν ή όχι ως κατεπείγουσες, δυο τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9,
που αφορούν θέµατα του Υπ. Ναυτιλίας και που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή
δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1072.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1072,
1073, 1074, 1144, 1145.
Οµιλία του επί της κατάθεσης αίτησης αµφισβήτησης από
τον Συνασπισµό Αριστεράς /Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, αναφορικά µε τις τροπολογίες µε γενικό αροθµό 24 και ειδικό 8 και µε γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9. τόµ. Β, σ. 1125.
Οµιλία του επί της αµφισβήτησης αναφορικά µε τις τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και µε γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9, που έχουν εισαχθεί προς συζήτηση
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων
και άλλες διατάξεις" και που αφορούν την κύρωση και απόκτηση ισχύος τυπικού νόµου, από το χρόνο εκδόσεώς τους,
των κανονιστικών περιεχοµένου αποφάσεων της Επιτροπής
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων (Ε.Σ.Α.Λ.) και τη ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε τις τοποθετήσεις αποφοίτων παραγωγικών σχολών του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), αντίστοιχα. τόµ. Β, σ. 1125.
Αναφορά του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και
ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ.
Β, σ. 1145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο
των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1683,1684, 1691,
1694,1695,1709,1710,1712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
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Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3734-3737.
Αναφορά του στη διάταξη σχετικά µε την ένταξη του Ταµείου των Δηµοσιογράφων στο ΕΟΠΥΥ. τόµ. Ε, σ. 3736.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4056, 4057,
4085.
Αναφορά του στη Βουλευτική αποζηµίωση. τόµ. ΣΤ, σ.
4072, 4073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4379, 4380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5987, 5988, 5989, 5990.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6102, 6108.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 3, 6 και 10 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος,
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6283.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ: Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6576, 6577.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7109, 7116, 7117, 7121.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στις 30 Ιανουαρίου 2013 από διαδηλωτές. τόµ. Θ, σ.
7117.
Αναφορά του στον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτη Καµµένο σχετικά µε την υπόθεση των CDS.
τόµ. Θ, σ. 7117, 7121, 7122, 7125.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών και στην επίταξή τους. τόµ. Θ, σ. 7214.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Θ, σ.
7214.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 7860, 7862, 7863.
Αναφορά του στα επεισόδια που σηµειώθηκαν στο εργοτάξιο της εταιρείας "Ελληνικός Χρυσός Α.Ε." στη Χαλκιδική.
τόµ. ΙΑ, σ. 8038.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8038, 8039, 8040, 8045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9768, 9769.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για τα πιστωτικά της ιδρύµατα.
τόµ. ΙΓ, σ. 9769.
Αναφορά του στα µεταλλεία χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής. τόµ. ΙΓ, σ. 9974.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9974, 10069, 10070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10884, 10885.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. ΙΖ, σ. 12395.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση
των οφειλών του προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ
του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας
και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
12705.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και
ειδικό 101, µε τίτλο: "Κύρωση της 11ης τροποποίησης της
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υπ’ αριθµ. 001Β/00 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της εταιρίας µε την επωνυµία Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ (ΝΒΕΕ ΑΕ)", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση των οφειλών του
προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ του Υπουργικού
Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12705.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού
της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και
λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα
της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’
και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12788.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Υγείας. τόµ. ΙΘ, σ.
13565.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενσωµάτωση στο πρόγραµµα εµβολιασµών µιας προληπτικής αγωγής για πρόωρα νεογνά. τόµ. ΙΘ, σ. 13605, 13606.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις σοβαρές
ελλείψεις που αντιµετωπίζει το φαρµακείο του Γενικού Νοσοκοµείου της Δράµας. τόµ. ΙΘ, σ. 13606, 13607.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξασφάλιση της επάρκειας του Κέντρου Υγείας Γαλατά Πόρου σε
οδηγούς ασθενοφόρων. τόµ. ΙΘ, σ. 13607, 13608.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το µέλλον
του ΚΕΘΕΑ και τις θεραπευτικές του κοινότητες. τόµ. ΙΘ, σ.
13609, 13610.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναφορά της "Υγειονοµικής Διάταξης ΥΑΓΥ39α/2012 για τις
ρυθµίσεις που αφορούν τον περιορισµό της διάδοσης λοιµωδών νοσηµάτων". τόµ. Κ, σ. 14421, 14422, 14423.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξασφάλισης πλήρους και δωρεάν δηµόσιας ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για όλους τους ανασφάλιστους
πολίτες. τόµ. ΚΔ, σ. 1795, 1796.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14847, 14927, 14933.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 875, 883.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Ηλείας (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ.).
τόµ. Α, σ. 12, 14.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της

παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3759.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6516.
Αναφορά της στις "Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου"
που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. Θ, σ. 6927.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6927.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9637.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10907, 10908.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11254.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 15006.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων 1 έως 17 και επί του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ, σ.
15254.
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 14.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4503.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση του δικτύου επικοινωνίας της δηµόσιας διοίκησης
"ΣΥΖΕΥΞΙΣ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11848, 11849.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την έγκριση πρότασης για συζήτηση τροπολογιών (572 και 593)
που αφορούν το θέµα της κατάργησης της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάργηση υπουργικής απόφα-
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σης που εξειδικεύει αυτήν την γενικής ισχύος Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου σε ό,τι αφορά την ΕΡΤ και που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13407, 13408.
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Πειραιώς (Δηµοκρατική
Αριστερά). τόµ. Α, σ. 12, 14.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 120.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 325, 351.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τήρηση
των νοµίµων διαδικασιών και την ηθική αποκατάσταση για
τις οροθετικές, φυλακισµένες γυναίκες στις φυλακές Κορυδαλλού. τόµ. Α, σ. 438,439.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή"
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 974,1009.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων
που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 2284.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε δηµοσιεύµατα της βρετανικής εφηµερίδας "GUARDIAN" περί "βάναυσης συµπεριφοράς των οργάνων της Ελληνικής Αστυνοµίας
σε διαδηλωτές". τόµ. Δ, σ. 2935,2936.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4385.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό των φοροελεγκτικών µηχανισµών και την πάταξη
της φοροδιαφυγής. τόµ. ΣΤ, σ. 4766, 4776.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου
2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4802.
Οµιλία της µε θέµα τη βία κατά των γυναικών, µε αφορµή
τη Διεθνή Ηµέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25η Νοεµβρίου). τόµ. Ζ, σ. 4914.
Επιστολή της σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης
Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύ-

νηση των συνθηκών που οδήγησαν στην προσφυγή στο
ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου.
τόµ. Ζ, σ. 5017.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών
Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5139.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναθεώρηση της Συνθήκης "Δουβλίνο ΙΙ". τόµ. Ζ, σ. 5241, 5242.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αδιαφανείς διαδικασίες στην αγορά πληροφοριακού συστήµατος
για το ΙΚΑ. τόµ. Ζ, σ. 5717, 5718.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5897.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6180.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6514.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον υπολογισµό της αναρρωτικής άδειας των αναπληρωτών καθηγητών
στη διδακτική τους προϋπηρεσία. τόµ. Θ, σ. 7151.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από
31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA
OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής". τόµ. ΙΑ, σ. 8527.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8695.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου Νίκαιας - Πειραιά. τόµ. ΙΒ, σ. 9488, 9489.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9601.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγω-
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νιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9968.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε τον Αγωγό Φυσικού Αερίου The
Trans Adriatic Pipeline Project µετά του Παραρτήµατος αυτής". τόµ. ΙΔ, σ. 10213.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10707, 10708.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 11022.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
της ελληνικής ιθαγένειας. τόµ. ΙΖ, σ. 12650, 12651.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12883, 12884.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13192.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων. τόµ. ΙΘ, σ. 13798.
Οµιλία της στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14472.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΚΑ, σ.
14877, τόµ. ΚΔ, σ. 1800.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14967.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κα-

τάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15080.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαφάνιση των πεντακοσίων δύο παιδιών Ροµά από το ίδρυµα "Αγία Βαρβάρα". τόµ. ΚΔ, σ. 1800, 1801.
Αναφορά της στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο
34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι. τόµ. ΚΔ, σ.
1874.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των
θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 1874,
1898.
Αναφορά της επί του άρθρου 6 της τροπολογίας 828, που
αφορά την εξαίρεση από το πόθεν έσχες τις µετοχές των εταιρειών, που κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις" και η οποία αποσύρθηκε. τόµ. ΚΔ, σ. 2037.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2037, 2060-2062, 2105.
Αναφορά της στο κόµµα «Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή». τόµ. ΚΔ, σ. 2105.
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης (Ανεξάρτητοι Έλληνες). τόµ. Α, σ. 12, 14.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 115,
645, 761, τόµ. Γ, σ. 1788, 2550,2551, τόµ. Ε, σ. 3335,
τόµ. Ζ, σ. 5127, 5128, 5129, 5173, 5174, τόµ. Η, σ. 5907,
τόµ. ΙΑ, σ. 8132, 8626, 8627, τόµ. ΙΓ, σ. 9698, 10155,
10156, 10168, τόµ. ΙΕ, σ. 10977, 11300, τόµ. ΙΣΤ, σ.
11840, τόµ. ΙΘ, σ. 13603.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 115,
116.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
των µισθών των Δικαστικών Λειτουργών. τόµ. Α, σ.
414,415.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου
έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 581.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τους διορισµούς Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων. τόµ. Α, σ.
657,669.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του ελληνικού και ξένου τύπου για εκµίσθωση του λονδρέζικου κλάµπ "ΚΑΡΛΤΟΝ" από Έλληνες Αξιωµατούχους, που συνόδευαν την ελληνική Ολυµπιακή Οµάδα. τόµ.
Α, σ. 645,646,647.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1095, 1138
Αναφορά της στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και
ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχεί-
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ρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ.
Β, σ. 1138.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την συγχώνευση της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΚΑΘ ΑΕ)
µε τον Οργανισµό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ ΑΕ) τόµ. Γ, σ. 1839.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2132.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραµµατείς των εφορευτικών επιτροπών και διερµηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές
της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28
του ν. 1892/1990 (Α’ 101)" και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2314, 2315.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ, σ. 2342,2343,2344.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2392.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την περικοπή της επιχορήγησης των ΟΤΑ. τόµ. Γ, σ. 2531, 2550,
2551.
Αναφορά της στην πληροφορία ότι στελέχη της τρόικας έθεσαν θέµα εγκατάλειψης νησιών της ελληνικής επικράτειας µε πληθυσµό κάτω των εκατόν πενήντα κατοίκων. τόµ. Γ,
σ. 2532.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας έτους 2012" και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2603.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 3214, 3215.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3295, 3754.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
συνταγµατικής αναθεώρησης και την τήρηση της νοµιµότητας στις προαγωγές στο Δικαστικό Σώµα. τόµ. Ε, σ.
3334,3335.
Αναφορά της στη διάταξη σχετικά µε την ένταξη του Ταµείου των Δηµοσιογράφων στο ΕΟΠΥΥ. τόµ. Ε, σ. 3754.
Οµιλία της επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016". τόµ. ΣΤ, σ. 4032,4033.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών
Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5127,
5128, 5138.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5603.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5855, 5905-5907, 5986.
Οµιλία της επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6094.
Οµιλία της στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6638, 6639.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προκλήσεις των Σκοπίων. τόµ. Ι, σ. 7552, 7553, 7554.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". τόµ. ΙΑ, σ. 8131.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8516,
8517, 8569, 8570, 8628.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για τα πιστωτικά της ιδρύµατα.
τόµ. ΙΓ, σ. 9634.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9634.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των Ατόµων µε Αναπηρία, που προκύπτουν από τον
τρόπο λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ). τόµ. ΙΓ, σ. 9696, 9697, 9698.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ, σ.
9789.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των υδατικών πόρων. τόµ. ΙΓ, σ. 9789, 9805.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την οικονοµική επιβάρυνση της Ελληνικής Φαρµακοβιοµηχανίας από την ακολουθούµενη πολιτική στη συνταγογράφηση και κοστολόγηση των φαρµάκων. τόµ. ΙΓ, σ. 9851, 9852, 9853.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10072.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε τη διάλυση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. τόµ. ΙΓ, σ. 10154, 10155,
10156, 10159, 10169.
Αναφορά της στην αποτυχία συγχώνευσης της Εθνικής
Τράπεζας µε τη Eurobank. τόµ. ΙΓ, σ. 10170.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10259, 10260, 10286.
Αναφορά της στην εκτέλεση ενταλµάτων σύλληψης στις
Σκουριές της Χαλκιδικής που πραγµατοποιήθηκε τα ξηµερώµατα της Τετάρτης 10/4/20013. τόµ. ΙΔ, σ. 10285,
10286.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των εφάπαξ παροχών των συνταξιούχων της "ΕΥΑΘ
Α.Ε.". τόµ. ΙΕ, σ. 10977, 10978, 10979.
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτησή της η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την αδυναµία διάγνωσης και αντιµετώπισης των περιστατικών φυµατίωσης στη Θεσσαλονίκη λόγω
έλλειψης µηχανολογικού εξοπλισµού και υλικών. τόµ. ΙΕ,
σ. 11304.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την παρουσία των Υπουργών κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. ΙΕ, σ. 11304, 11305.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία διάγνωσης και αντιµετώπισης των περιστατικών φυµατίωσης στη Θεσσαλονίκη λόγω έλλειψης µηχανολογικού εξοπλισµού και υλικών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11839, 11840, 11841.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απαγόρευση µετακίνησης των φιλάθλων της οµάδας του Ηρακλή
στο Βόλο, για τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα µε
την τοπική οµάδα. τόµ. ΙΖ, σ. 12648, 12649, 12650.
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτηση της, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τον αποκλισµό των ασφαλιστικών ταµείων από τις αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών. τόµ. ΙΖ, σ. 12852.
Αναφορά της στη µη προσέλευση των Υπουργών κατά
την διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. ΙΖ, σ.
12852, 14389.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το εκδοτικό
συγκρότηµα "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ". τόµ. ΙΘ, σ. 13602, 13603,
13604.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Κ, σ. 14389.
Οµιλία της στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14471, 14472.
Οµιλία της επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο και τους Ανεξάρτητους Έλληνες,
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012,
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14792.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14792, 14829, 14830.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα Καταστήµατα Κράτησης της
Βόρειας Ελλάδας. τόµ. ΚΒ, σ. 410.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων για τη
Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 705, 737.
Αναφορά της σε δηλώσεις Βουλευτών για ύπαρξη τουρκικής µειονότητας στη Θράκη. τόµ. ΚΓ, σ. 820, 834.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 820-822, 860.
Οµιλία της επί του Κανονισµού, σχετικά µε τον τρόπο έκφρασης Βουλευτή εντός της αίθουσας του Κοινοβουλίου
και την αναφορά σε θέµα άσχετο µε το νοµοσχέδιο. τόµ.
ΚΓ, σ. 834.
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηµαθίας (Ανεξάρτητοι Έλληνες). τόµ. Α, σ. 12, 14.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 97.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 513,
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τόµ. Ε, σ. 3290, 3404,3405, τόµ. ΣΤ, σ. 4381, τόµ. Η, σ.
6467, τόµ. Θ, σ. 7006, 7038, τόµ. ΙΑ, σ. 8680, τόµ. ΙΒ, σ.
9208, τόµ. ΙΕ, σ. 11045, τόµ. ΙΖ, σ. 12291, 12792, τόµ. ΙΘ,
σ. 13582, τόµ. ΚΑ, σ. 14842, τόµ. ΚΓ, σ. 907, 952, 1259.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ρύθµισης των κτηνοτροφικών χρεών. τόµ. Α, σ. 518, 519.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τους διορισµούς Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων. τόµ. Α, σ.
658,669.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από τη ρίψη αποβλήτων στην αποστραγγιστική "Τάφρο 66" και της βλάβης που προκαλεί
στους κατοίκους των Νοµών Πέλλας, Ηµαθίας και Πιερίας.
τόµ. Β, σ. 964,965.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2136,2137.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις οφειλές
της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Βέροιας σε εργαζόµενους που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας. τόµ. Γ, σ.
2232,2233.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραµµατείς των εφορευτικών επιτροπών και διερµηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές
της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28
του ν. 1892/1990 (Α’ 101)" και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2310-2312, 2316, 2323.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ" και σε "λίστα του
ΣΔΟΕ" που φέρονται να περιέχουν και πολιτικά πρόσωπα.
τόµ. Γ, σ. 2311, 2368, τόµ. Η, σ. 6150.
Αναφορά του στον αγώνα των εργαζοµένων των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, στις αγροτικές κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο της Κρήτης και στις συλλήψεις έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. τόµ. Γ, σ. 2368.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2368.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την περικοπή της επιχορήγησης των ΟΤΑ. τόµ. Γ, σ. 2534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3242.

Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την προκήρυξη διδακτικού προσωπικού
Μουσικής Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των κατά τόπους
Μουσικών Ωδείων. τόµ. Ε, σ. 3404, 3405.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3753.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3753,
τόµ. Η, σ. 6260.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την προκήρυξη διδακτικού προσωπικού Μουσικής Εκπαίδευσης για τα Δηµοτικά Ωδεία. τόµ. ΣΤ, σ. 4705, 4706.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στασιµότητα στο πρόγραµµα για νέους βιοκαλλιεργητές. τόµ. ΣΤ, σ.
4748.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Ζ, σ. 5069,
5080.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών
Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5129,
5137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5603, 5604, 5614,
5615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5887.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6149, 6259, 6260.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6491, 6492, 6551, 6552.

333
Αναφορά του στις "Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου"
που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. Θ, σ. 6932,
6937, 6938.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6937, 6938, 6942.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φηµολογούµενη κατάργηση υποκαταστήµατων του ΙΚΑ στην Ηµαθία. τόµ. Θ, σ. 6951, 6952, 6953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας". τόµ. Θ, σ. 7040, 7041.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Θ, σ.
7211.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών και στην επίταξή τους. τόµ. Θ, σ. 7212.
Οµιλία του στις κινητοποιήσεις των αγροτών. τόµ. Θ, σ.
7212.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Θεαγένειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης εξαιτίας ενός γιατρού. τόµ. Ι, σ. 7794,7795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 7858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας" και άλλες διατάξεις. τόµ. Ι, σ. 7972,
7973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8414.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8551,
8599, 8629.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
δυνατότητα Βουλευτή να µιλήσει σε σχέδιο νόµου γιατί παρήλθε η σειρά του και δεν ήταν παρών στην Αίθουσα. τόµ.
ΙΑ, σ. 8602.
Αναφορά του στα επεισόδια στην Ιερισσό Χαλκιδικής.
τόµ. ΙΑ, σ. 8746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8746, 8747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9201, 9202, 9203,9454,9455.

Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για τα πιστωτικά της ιδρύµατα.
τόµ. ΙΒ, σ. 9202, 9455, τόµ. ΙΓ, σ. 9790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9643.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ, σ.
9790.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των υδατικών πόρων. τόµ. ΙΓ, σ. 9790, 9805,
9806.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΓ, σ.
9872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10007, 10074.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη διάλυση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. τόµ. ΙΓ, σ. 10156, 10170,
10173.
Αναφορά του στην αποτυχία συγχώνευσης της Εθνικής
Τράπεζας µε τη Eurobank. τόµ. ΙΓ, σ. 10170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10262, 10288, 10289.
Αναφορά του στην ψήφιση της τροπολογίας 390/37 (άρθρο 78) που αναφέρεται στην ενδεχόµενη απιστία στελεχών
των τραπεζών για δάνεια προς νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
και ιδιωτικού δικαίου του δηµοσίου τοµέα του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10720.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 11044.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση των καταθέσεων των Ελλήνων αποταµιευτών/οφειλετών από τις τράπεζες, για απαιτήσεις τους προς αυτούς
χωρίς την τήρηση των διαδικασιών του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας. τόµ. ΙΕ, σ. 11240.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11255.
Αναφορά του σε διατάξεις του πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών που πρόκειται να κατατεθεί στη
Βουλή µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΕ, σ.
11277.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11357, 11358.
Αναφορά του στην επέτειο των σαράντα χρόνων από την
ανταρσία του αντιτορπιλικού "ΒΕΛΟΣ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 12156.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 12156, 12157.
Αναφορά του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
κατάθεση τροπολογιών σε κύρωση µνηµονίου συνεργασίας
µε άλλο κράτος και συγκεκριµένα στο «Μνηµόνιο Κατανόησης στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ
του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους
του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 12291.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μνηµόνιο Κατανόησης
στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του
Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του
Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12291.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση
των οφειλών του προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ
του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας
και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
12709, 12712.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και
ειδικό 101, µε τίτλο: "Κύρωση της 11ης τροποποίησης της
υπ’ αριθµ. 001Β/00 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της εταιρίας µε την επωνυµία Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ (ΝΒΕΕ ΑΕ)", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση των οφειλών του
προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ του Υπουργικού
Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12709,
12712.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού
της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και
λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα
της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’
και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12792.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ και στην απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας. τόµ. ΙΗ, σ. 13383.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύ-

ρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας". τόµ.
ΙΗ, σ. 13383.
Αναφορά του στη νέα δικοµµατική Κυβέρνηση. τόµ. ΙΘ,
σ. 13530.
Οµιλία του στο σχέδιο του νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της
Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13530.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ.
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Σερβίας για συνεργασία στον τοµέα
της γεωργίας". τόµ. ΙΘ, σ. 13698, 13690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίµων της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας στην
ανάπτυξη της ποιότητας και ασφάλειας στην παραγωγή και
διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων". τόµ.
ΙΘ, σ. 13700, 13701.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία
στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ.
14141, 14145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14838, 14839.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15081.
Αναφορά του σε δηλώσεις Βουλευτών για ύπαρξη τουρκικής µειονότητας στη Θράκη. τόµ. ΚΓ, σ. 844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 844, 845, 853, 872874, 889, 890.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και
άλλες διατάξεις" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ.
ΚΓ, σ. 933.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 933, 959-951.
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Αναφορά του στην Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ.
ΚΓ, σ. 1115.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Συµφωνία των Αντιπροσώπων των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνήλθαν στα πλαίσια του Συµβουλίου, σχετικά µε την Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται προς το συµφέρον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης". τόµ. ΚΓ, σ. 1115.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1215, 1216,
1258, 1259.
ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (‘ΑΝΤΖΕΛΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Κερκύρας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α, σ. 12, 14.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 131.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 132.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 323, 324.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραχώρηση οικοπέδου ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας για την
ανέγερση του Αστυνοµικού Μεγάρου Κέρκυρας. τόµ. Α, σ.
820,821.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3378.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Κέρκυρας. τόµ. Ε, σ.
3905,3906.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4545.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το έργο ύδρευσης της Κέρκυρας και των Παξών. τόµ. Ζ, σ. 5046,
5047.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6536.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την ενεργοποίηση του
Φορέα Διαχείρισης της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας. τόµ.
ΙΑ, σ. 8121.
Επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, ότι αποδέχεται την επανένταξή της στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινή-

µατος. (Η διαγραφή της είχε γίνει µε επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε αριθµ. πρωτ. 2655/07-11-2012 της Ειδικής
Γραµµατείας Βουλής). τόµ. ΙΑ, σ. 8261.
Οµιλία της στην ειδική συνεδρίαση που διεξάγεται µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. ΙΑ, σ. 8781.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποπεράτωση του οικισµού εργατικών κατοικιών στον Άγιο Ιωάννη Κέρκυρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8808, 8809.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10892.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας του κρατικού αερολιµένα Κέρκυρας. τόµ. ΙΕ, σ. 11077.
Αναφορά της στην 20η Μαϊου, Ευρωπαϊκή Ηµέρα για τη
Θάλασσα. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12099, 12100.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έναρξη
µορφών και µονάδων ιαµατικού τουρισµού στην Πρωτοβάθµιας Φροντίδα Υγείας. τόµ. ΙΖ, σ. 12204, 12205.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας. τόµ. ΙΖ, σ. 12850,
12851.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 428430, 460 – 462.
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αττικής (Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας). τόµ. Α, σ. 12, 14.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 184,
185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου
έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 576,600.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην εικοσιτετράωρη λειτουργία
των Κέντρων Υγείας Μεσογείων και Λαυρεωτικής. τόµ. Β,
σ. 960,961.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2112 - 2114.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δωρεάν
µετακινήσεις των µαθητών. τόµ. Γ, σ. 2427, 2428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 2965 - 2967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των υπ’ αριθµών 137 και 138/30.9.2011 Αποφάσεων
του Συµβουλίου Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης µε τις οποίες υιοθετήθηκε η
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Τροποποίηση των άρθρων 1 και 18 της Συµφωνίας Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης". τόµ. Ε, σ. 3974.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4404, 4405.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις περικοπές στον αθλητισµό. τόµ. Ζ, σ. 4907, 4908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6487-6489, 6529, 6600.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6627-6629.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
εκπαιδευτικού προσωπικού στα µουσικά σχολεία. τόµ. Θ, σ.
6902, 6903.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Ι, σ.
7246, 7247, 7538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 85478549, 8572, 8573.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΒ, σ. 9135.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9536-9538, 9621,
9623.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το µέλλον
του ΚΕΘΕΑ και τις θεραπευτικές του κοινότητες. τόµ. ΙΘ, σ.
13609.
Αναφορά του στην απόφαση της Κυβέρνησης για επιστράτευση των εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11529, 11564.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας περί εκδόσεως".
τόµ. ΙΘ, σ. 13662.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15055-15057.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15187-15189.
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης (Ν.Δ.).
τόµ. Α, σ. 12, 14.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
αναστολής της λειτουργίας των Δηµοσίων ΙΕΚ από το Σεπτέµβρη 2013. τόµ. Κ, σ. 14389, 14390.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2011 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013. τόµ. Ε, σ. 39853987.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων. τόµ. ΙΘ, σ. 13566.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
342, 343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1206, 1277.
ΓΚΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Άρτης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α,
σ. 12, 14.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει το Βουλευτικό αξίωµα και παραιτείται από οποιαδήποτε ιδιότητα που αποτελεί ασυµβίβαστο προς τη βουλευτική ιδιότητα. τόµ. Α, σ. 41.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1061-1063,
1112, 1113, 1151.
Αναφορά του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και
ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ.
Β, σ. 1114.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3297.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4309-4311.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Η, σ. 6215.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6215.
Αναφορά του στην ένοπλη επίθεση στα γραφεία της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Η, σ. 6334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6478, 6523, 6524, 6593, 6594.
Αναφορά του σχετικά µε τη λειτουργία της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. τόµ. Θ, σ. 6790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν.
4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’249)"" και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Θ, σ. 6819.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από

31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA
OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής". τόµ. ΙΑ, σ. 8525.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο και τα πιστωτικά
της ιδρύµατα. τόµ. ΙΒ, σ. 9233.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9233.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11147-11149,
11206, 11264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση
των οφειλών του προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ
του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας
και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
12697.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και
ειδικό 101, µε τίτλο: "Κύρωση της 11ης τροποποίησης της
υπ’ αριθµ. 001Β/00 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της εταιρίας µε την επωνυµία Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ (ΝΒΕΕ ΑΕ)", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση των οφειλών του
προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ του Υπουργικού
Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12697.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενοποίηση των τµηµάτων Ελέγχου και Δικαστικού της ΔΟΥ Άρτας
και µεταφοράς τους στη ΔΟΥ Πρέβεζας. τόµ. ΙΗ, σ. 13452,
13453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
338.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 513-515, 577, 578.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 818-820, 852, 858860, 888.
ΓΛΕΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 14.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
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θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 862.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 872, τόµ.
Ε, σ. 3761, τόµ. Ζ, σ. 5203, τόµ. Θ, σ. 7076, τόµ. Ι, σ.
7789, τόµ. ΙΑ, σ. 8231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 924,925.
Αναφορά του στη 14η Μαϊου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό
κράτος. τόµ. Β, σ. 1025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1078.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3238.
Αναφορά του στη διάταξη σχετικά µε την ένταξη του Ταµείου των Δηµοσιογράφων στο ΕΟΠΥΥ. τόµ. Ε, σ. 3744.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3744,
3745, τόµ. ΣΤ, σ. 4045, τόµ. Ζ, σ. 5739, τόµ. Η, σ. 5867,
5868, τόµ. Ι, σ. 8023, τόµ. ΙΑ, σ. 8357, 8358, τόµ. ΙΗ, σ.
13157, τόµ. ΙΘ, σ. 13830.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3744, 3745, 3761.

Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων του αγροτικού κόσµου. τόµ. Ε, σ. 3924.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2011 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013. τόµ. Ε, σ. 3996.
Επιστολή του σχετικά µε το θέµα της ισηγορίας. τόµ. ΣΤ,
σ. 4517.
Αναφορά του στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου
που κατατίθενται στη Βουλή. τόµ. ΣΤ, σ. 4747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου
2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4799.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών
Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5127.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη εξόρυξη χρυσού στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, Κιλκίς και Θράκης.
τόµ. Ζ, σ. 5192, 5203.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων Ολυµπιονικών που διακρίθηκαν στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.
τόµ. Ζ, σ. 5260.
Αναφορά του στη συµπλήρωση εξήντα εννέα χρόνων από
το Ολοκαύτωµα των Καλαβρύτων. τόµ. Ζ, σ. 5414.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής αφιερωµένη προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών που διακρίθηκαν στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο. τόµ. Ζ, σ. 5698.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του
ΕΟΠΥΥ και τα αδιέξοδα της ακολουθούµενης πολιτικής
στην πρωτοβάθµια περίθαλψη. τόµ. Ζ, σ. 5739.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5887.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6083, 6254.
Αναφορά του στην ένοπλη επίθεση στα γραφεία της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Η, σ. 6330.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων
Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµο-
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κρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε
τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο
"Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ"
και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων"
και άλλες επείγουσες διατάξεις" το οποίο εισάγεται προς
συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Η, σ.
6330, 6331.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6330, 6331, 6388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6494.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6636.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την φορολογική επιβάρυνση στα νησιά του Αιγαίου. τόµ. Ι, σ. 8023,
8024.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
είναι σύµφωνη µε τον Κανονισµό η κατάθεση τροπολογιών
κατά τη συζήτηση των κυρώσεων των συµβάσεων του Υπουργείου Εξωτερικών: i) "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση της
διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση", ii) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη
δηµιουργία Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων" και πρόταση όλων
των κοµµάτων για απόσυρση αυτών. τόµ. ΙΑ, σ. 8231.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από
31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA
OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής". τόµ. ΙΑ, σ. 8530.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8700.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 32 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9560.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας, µε γενικό αριθµό 328 και ειδικό 108 του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9721.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10871, 10872.
Αναφορά του στο κατέβασµα της ναζιστικής σηµαίας από
τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης από τον Λάκη Σάντα και τον
Μανώλη Γλέζο. τόµ. ΙΕ, σ. 10872.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οφειλές της Γερµανίας προς την Ελλάδα. τόµ. ΙΕ, σ. 11182,
11198.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11362.
Αναφορά του στην Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12075.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 12152, 12153, 12154.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 12953.
Αναφορά του στο κανάλι της Βουλής και στη µη δυνατότητα µετάδοσης των εργασιών της λόγω της διακοπής εργασιών της ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13157.
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Αναφορά του στη µνήµη των πρώην Βουλευτών Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά. τόµ. ΙΗ, σ. 13297.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας". τόµ.
ΙΗ, σ. 13384.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
και τη φορολόγηση των υπεράκτιων (offshore) εταιρειών.
τόµ. ΙΗ, σ. 13463.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτηση η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε το Σκοπευτήριο Καισαριανής. τόµ. ΙΘ, σ.
13830.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14875, 14876.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15055.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15217.
Αναφορά του στη 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Μνήµης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. τόµ. ΚΔ, σ. 1666.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκτέλεση
της απόφασης της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου για το Δίστοµο. τόµ. ΚΔ, σ. 1800.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2071.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη δυσαρµονία των στοιχείων του κρατικού προϋπολογισµού 2013
µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονοµικών. τόµ. ΚΔ, σ. 2136.
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης (Λαϊκός
Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 12, 14.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους βανδαλισµούς σε σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από
καταληψίες. τόµ. Ε, σ. 3906,3907,3908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4445.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανεξέλεγκτη βία και τα ποινικά αδικήµατα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ, σ. 5064, 5065.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη "θέση της
Ελληνικής Κυβέρνησης µε το καθεστώς των Ιµίων και την

ηθική υποχρέωση για ανέγερση µνηµείου προς τιµήν των
τριών Ελλήνων αξιωµατικών που έπεσαν στην εκτέλεση του
καθήκοντος τον Ιανουάριο του 1996". τόµ. Θ, σ. 6733,
6734.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθµόν 7/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου (Α’39), (Α’188)". τόµ. Θ, σ. 6864.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά του φαινοµένου των αντεθνικών συνθηµάτων σε
γήπεδα και αθλητικούς χώρους. τόµ. ΙΑ, σ. 8267, 8268.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση των τεθωρακισµένων και µηχανοκίνητων δυνάµεων από
τις παρελάσεις. τόµ. ΙΕ, σ. 11073, 11074, 11075.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14945.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων για τη
Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 706-708.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λακωνίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α, σ. 12, 14.
Εκλογή του για το αξίωµα του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής για την ΙΕ’ Περίοδο. τόµ. Α, σ. 40.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 113,115,118, 287, 288, 299, 341, 761, τόµ. Β,
σ. 857, 858, 926, 927, 929, 936, 1054, 1172, 1177, 1179,
τόµ. Γ, σ. 2127, 2133, 2134, 2227, 2377, 2544, 2550,
2551, 2553,2554,2557, τόµ. Δ, σ. 2934, 2953,2958,2959,
τόµ. Ε, σ. 3306, 3307, 3308, 3315, 3381,3386, 3744,
3745, τόµ. ΣΤ, σ. 4081, 4083, 4084, 4085, 4087, 4091,
4332, 4333, 4335, 4336, 4338, 4442, 4445, 4447, 4452,
4489, 4490, 4495, τόµ. Ζ, σ. 4991, 5115, 5528, 5548,
5549, τόµ. Η, σ. 5886, 6174, 6226, 6267, 6274, 6384,
6391, 6392, 6485, 6486, 6487, 6489, 6563, 6575, 6590,
6592, 6595, 6601, τόµ. Θ, σ. 7224, 7231, 7232, τόµ. Ι, σ.
7531, 7532, 7533, 7537, 7543, τόµ. ΙΑ, σ. 8142, 8143,
8156, 8427, 8428, 8430, 8431, 8441, 8501, 8512, 8515,
8516, 8604, 8607, 8624, 8625, 8626, 8627, 8737, τόµ.
ΙΒ, σ. 8817, 9163, 9210, τόµ. ΙΓ, σ. 9606, 9661, 9663,
9665, 9666, 9667, 9783, 9878, 9882, 9885, 9886, 9887,
9890, 9971, 10051, 10054, τόµ. ΙΔ, σ. 10267, 10722,
10723, 10828, 10831, 10836, 10839, 10841, τόµ. ΙΕ, σ.
11167, 11266, 11354, 11355, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11549, τόµ. ΙΖ,
σ. 12845, 12856, τόµ. ΙΗ, σ. 13157, 13159, 13370,
13375, 13385, 13403, 13404, 13405, 13406, 13407,
13408, 13409.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού, σχετικά
µε το αν υπάρχει ή όχι παραβίασή του, επειδή πήρε Βουλευτής γραπτή απάντηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σε επίκαιρη ερώτηση η οποία επρόκειτο να συζητηθεί και που αναβλήθηκε, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της
Τράπεζας της Ελλάδας. τόµ. Α, σ. 287.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη δήλωση του Κοινοβου-
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λευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς /Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Π. Λαφαζάνη,
ότι έχει υποβληθεί αίτηµα η Κυβέρνηση να έρθει στη Βουλή
για να ενηµερώσει επί των εξελίξεων για την ιδιωτικοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας. τόµ. Α, σ. 288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 336.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το µεγάλο
κόστος των ιατρικών εξετάσεων ΡΕΤ scan & Cyber Knife.
τόµ. Α, σ. 484,485.
Αναφορά του (Προεδρεύων) σε ορισµένες εκφράσεις
που χρησιµοποίησε ο Βουλευτής της Χρυσής Αυγής κ. Η.
Κασιδιάρης κατά τη διάρκεια οµιλίας του σε επίκαιρη ερώτησή του, σχετικά µε τον Πακιστανό λαθροµετανάστη στο
τραγικό συµβάν της Πάρου. τόµ. Α, σ. 500.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη διαδικασία εκλογής της
νέας διοίκησης του Ταµείου Αξιολόγησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). τόµ. Α, σ. 756.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη µη προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Α, σ. 782, τόµ. Δ,
σ. 2937, τόµ. Ζ, σ. 4953, τόµ. Θ, σ. 7155, τόµ. ΙΑ, σ. 8500,
τοµ. ΙΖ, σ. 12850.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο Κέντρο Υγείας
Νεάπολης του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Β, σ. 1159, 1160,
1161.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του άρθρου 96 του Κανονισµού της Βουλής, σχετικά µε την δευτερολογία των Εισηγητών στα σχέδια νόµου που συζητιούνται. τόµ. Γ, σ. 1811.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στις εκφράσεις του Προέδρου του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών του Κόµµατός του, που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης της επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε
την ανακήρυξη της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής
Ζώνης και διακοπή της συνεδρίασης. τόµ. Γ, σ. 2438.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της πληρωµής των εφηµεριών των ειδικευοµένων γιατρών. τόµ. Γ, σ. 2522, 2523.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη Βουλευτική αποζηµίωση. τόµ. ΣΤ, σ. 4089.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη νοµοτεχνική βελτίωση
που κατατέθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρα επί της παραγράφου Γ.1. του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016", που
αφορά του υπαλλήλους της Βουλής και στην απόσυρση αυτής. τόµ. ΣΤ, σ. 4091.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4412.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην επέτειο του Πολυτεχνείου. τόµ. ΣΤ, σ. 4709.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη επερώτηση,
σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό των φοροελεγκτικών µηχανισµών και την πάταξη της φοροδιαφυγής. τόµ. ΣΤ, σ.
4775, 4778.

Αναφορά του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τις ταυτόχρονες συνεδριάσεις της Ολοµέλειας
και των Επιτροπών της Βουλής. τόµ. ΣΤ, σ. 4818.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών
κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης
Ιουλίου 2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4823.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) για το θάνατο του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Καρδίτσας κ. Θεόδωρου Αναγνωστόπουλου. τόµ. Ζ, σ. 4950.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε ερώτηση, σχετικά µε
την µη καταβολή του παρακρατηθέντος ΦΠΑ από την εταιρεία "Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών - Ελ. Βενιζέλος". τόµ.
Ζ, σ. 4956.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στη συζήτηση επί της
προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών
Νέας Δηµοκρατίας και Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 4992.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Ζ, σ. 5529, 6269, 6394, 6564, τόµ. Ι, σ. 7533, τόµ. ΙΑ, σ.
8143, 8152, τόµ. ΙΓ, σ. 9885, 9975, τόµ. ΙΕ, σ. 10899.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε το αν µπορεί να πάρει το λόγο η Βουλευτής κ. Ζ.
Κωνσταντοπούλου κατ’ εξαίρεση επειδή κατά την ανάγνωση του καταλόγου δεν ήταν παρούσα, λόγω συµµετοχής της
στην προκαταρκτική επιτροπή και στην Επιτροπή Δηµόσιας
Διοίκησης και λήψη απόφασης από το Σώµα. τόµ. Ι, σ.
7532, 7533, 7534.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην καταγγελία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δ. Παπαδηµούλη και που αφορά τραυµατισµό Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης διαµαρτυρίας στο
γραφείο του κ. Μέργου. τόµ. Ι, σ. 7936, 7938.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την απουσία των Υπουργών κατά τη διάρκεια του
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. ΙΑ, σ. 8500.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη µη δυνατότητα Βουλευτή να µιλήσει σε σχέδιο
νόµου γιατί παρήλθε η σειρά του και δεν ήταν παρών στην
Αίθουσα. τόµ. ΙΑ, σ. 8602, 8603.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στα επεισόδια στην Ιερισσό
Χαλκιδικής. τόµ. ΙΑ, σ. 8742.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη δυνατότητα ή µη κατάθεσης νοµοτεχνικής
βελτίωσης κατά τη ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου
του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8819.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στις επιθέσεις σε γραφεία
Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας και καταδίκη αυτών.
τόµ. ΙΒ, σ. 8856.
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Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Ταµήλου (3
δικογραφίες) και Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΒ, σ. 8862.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον τρόπο διεξαγωγής της
ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των αιτήσεων της Εισαγγελικής Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. ΙΒ, σ.
9230.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στο άρθρο 64 του Κανονισµού της Βουλής που αφορά τη σειρά των οµιλητών. τόµ.
ΙΓ, σ. 10054.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έξαρση
της εγκληµατικότητας στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. ΙΓ, σ.
10109, 10110.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ, σ. 10401,
10405, 10406, 10408, 10411, 10412, 10653, 10654.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί της αίτησης αντίρρησης για
την ψήφιση του άρθρου 78 και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10405, 10406,
10409, 10410, 10412, 10653, 10654.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη δυνατότητα παράτασης της λειτουργίας της Ολοµέλειας ως προς τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10887, 10888.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 10888,
10889, 10892.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην 20η Μαϊου, Ευρωπαϊκή Ηµέρα για τη Θάλασσα. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12098.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στο κανάλι της Βουλής και
στη µη δυνατότητα µετάδοσης των εργασιών της λόγω της
διακοπής εργασιών της ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13157.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα, τις καθυστερήσεις και τις αµφιταλαντεύσεις στη
λειτουργία του ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΗ, σ. 13251, 13252.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη µνήµη των πρώην Βουλευτών Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά. τόµ.
ΙΗ, σ. 13292.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την έγκριση πρότασης για συζήτηση τροπολογιών (572 και 593) που αφορούν το θέµα της κατάργησης
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάργηση
υπουργικής απόφασης που εξειδικεύει αυτήν την γενικής ισχύος Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου σε ό,τι αφορά
την ΕΡΤ και που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και
άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13403, 13404, 13406,
13407, 13408.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. τόµ. ΙΘ, σ. 13565.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη "µη εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 460/2013 απόφαση της Ολοµέλειας
του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)". τόµ. Κ, σ. 14396.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14868.

Δ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λακωνίας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 14.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
των οδικών έργων της Λακωνίας. τόµ. Β, σ. 1736,1737.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
της εγκληµατικότητας στις περιοχές πέριξ της Σπάρτης εξαιτίας της παραβατικής συµπεριφοράς των Αθιγγάνων. τόµ.
Γ, σ. 2329,2330.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη καταβολή του 50% της ενιαίας ενίσχυσης 2012 σε Λάκωνες Αγρότες. τόµ. ΣΤ, σ. 4712.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επανεξέταση της
συστέγασης και επαναλειτουργίας των ΔΟΥ στα τελωνεία
περιοχών όπως η Νεάπολη και το Γύθειο Λακωνίας. τόµ.
ΣΤ, σ. 4780, 4781.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενδεχόµενη συγχώνευση του ΕΠΑΛ Γυθείου µε το ΕΠΑΛ της
Σπάρτης. τόµ. ΣΤ, σ. 4885, 4886.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επιµήκυνση του
χρόνου αποπληρωµής των δανείων που έχουν ληφθεί από
τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας. τόµ. Ζ, σ. 5567,
5568.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6575.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης λειτουργίας γραφείων εξυπηρέτησης φορολογουµένων στη Λακωνία. τόµ. Θ, σ. 6899, 6900.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Ι, σ.
7528.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση χορήγησης των οδοιπορικών στους νεφροπαθείς. τόµ. ΙΒ, σ.
9155.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την απλοποίηση της
διαδικασίας αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και τη µείωση του κόστους αγοράς των ζωοτροφών.
τόµ. ΙΓ, σ. 9521, 9522.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την τροποποίηση του
νόµου για την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης
από τον ΟΓΑ. τόµ. ΙΓ, σ. 9849, 9850.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10911.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 13159.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συνέχιση
της λειτουργίας των υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ στους Μολάους του Δήµου Μονεµβασιάς και στο Γύθειο του Δήµου
Ανατολικής Μάνης. τόµ. ΙΗ, σ. 13159, 13160.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13160.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας. τόµ. ΙΘ, σ. 13565.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του προσωπικού του Α’ Σώµατος Στρατού και της 2ης
Ταξιαρχίας Υποστήριξης στη δυτική Μακεδονία. τόµ. ΚΒ, σ.
306, 307.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1283.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής
Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας
της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Υπουργείου Άµυνας
του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της
Βόρειας Ιρλανδίας και του Στρατηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού, σχετικά µε τη Λειτουργική Σχέση που αφορά το Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας (JCBRN Defence COE Functional Relationship
MOU)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της
Ρουµανίας, του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
αναφορικά µε την Ίδρυση, Διοίκηση και Λειτουργία του
Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας (JCBRN Defence COE
Operation MOU)", γ) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πορτογαλίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της
Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας, σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας
που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της
Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)", δ) "Κύρωση της Συµφωνίας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε το
Υπουργικό Συµβούλιο της Ουκρανίας για την Αµοιβαία
Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών περί Άµυνας",
ε) "Κύρωση του Μνηµονίου Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων µε εξουσιοδότηση της Κυβερνήσεως της Σουηδίας σχετικά µε την καθιέρωση διµερών συσκέψεων" και στ) "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Κράτους του Κατάρ". τόµ. ΚΓ, σ. 1375.

ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κερκύρας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 14.
Διορισµός του ως Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ.
Α, σ. 30.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 147.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
στάθµευσης πυροσβεστικού ελικοπτέρου στα Χανιά. τόµ. Α,
σ. 258,259.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από την πυρκαγιά σε χωριά του
Δήµου Κισσάµου Χανίων. τόµ. Α, σ. 294,295.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απονοµή
δικαιοσύνης στα φαινόµενα διαφθοράς στο Πυροσβεστικό
Σώµα. τόµ. Α, σ. 457.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία των ιδιωτικών και εθνικών υποδοµών της χώρας και του δικτύου ανακύκλωσης από κλοπές
χαλκού και σκραπ. τόµ. Α, σ. 459.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πολιτική
αντιµετώπιση των φαινοµένων ρατσιστικής βίας. τόµ. Α, σ.
497,498.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης µέσω του επιχειρησιακού σχεδίου "Ξένιος Ζεύς". τόµ. Α, σ. 498,499.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκποµπή
διαδικτυακού τόπου Indymedia. τόµ. Α, σ. 506, 507.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά: α) µε τα µέτρα αντιµετώπισης των δασικών πυρκαγιών
και β) µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των πυρκαγιών.
τόµ. Α, σ. 508.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµόσια
συνάθροιση Πακιστανών στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Α, σ.
509, 510.
Αναφορά του στον Κανονισµό της Βουλής, σχετικά µε το
ότι δεν µπορούν να επαναπροσδιορίζονται οι ερωτήσεις κατά την διάρκεια της συζήτησής τους. τόµ. Α, σ. 510.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α, σ. 510.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του Τµήµατος Δοκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου κατά
το ακαδηµαϊκό έτος 20120-2013. τόµ. Α, σ. 759.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και τη χρήση εναλλακτικών εγγράφων για
απόδειξη ταυτοπροσωπίας. τόµ. Α, σ. 760,761.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 760,
τοµ. ΣΤ, σ. 4059, 4062.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποµάκρυνση των παράνοµων µεταναστών και την αποκατάσταση
του αισθήµατος ασφάλειας των κατοίκων του κέντρου της
Αθήνας. τόµ. Γ, σ. 1845,1846.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρων Υποδοχής Λαθροµεταναστών στο Νοµό Δωδεκανήσου. τόµ. Γ, σ. 1846,1847.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αστυνοµική παρουσία έξω από τα Κεντρικά Γραφεία του Κόµµατος
"Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. Γ, σ. 1848.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που α-
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φορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2119, 2132, 2144, 2148 - 2150,2152,2155.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:
"Κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου "Ρύθµιση
θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων
στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2144.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
της εγκληµατικότητας στις περιοχές πέριξ της Σπάρτης εξαιτίας της παραβατικής συµπεριφοράς των Αθιγγάνων. τόµ.
Γ, σ. 2329,2330.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία προσφυγικών καταυλισµών σε νησιά του Αιγαίου. τόµ.
Γ, σ. 2331,2332.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την δυσλειτουργία του 6ου Σ.Π. Κορίνθου ως Κέντρου Φύλαξης λαθροµεταναστών και το προβλήµατα του αστυνοµικού προσωπικού. τόµ. Δ, σ. 2576.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας έτους 2012" και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2605, 2845.
Αναφορά του σε δηµοσιεύµατα της βρετανικής εφηµερίδας "GUARDIAN". τόµ. Δ, σ. 2606.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν από τις
πυρκαγιές στη Ζάκυνθο. τόµ. Δ, σ. 2930,2931.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "απελευθέρωση λαθροµεταναστών από τα Κέντρα Κράτησης Μεταναστών". τόµ. Δ, σ. 2934.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε δηµοσιεύµατα της βρετανικής εφηµερίδας "GUARDIAN" περί "βάναυσης συµπεριφοράς των οργάνων της Ελληνικής Αστυνοµίας
σε διαδηλωτές". τόµ. Δ, σ. 2935,2936.
Αναφορά του στην "αντιποίηση αρχής" από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο.
τόµ. ΣΤ, σ. 4061.
Αναφορά του επί της καταγγελίας από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης κ. Ν. Δένδια στην Εθνική Αντιπροσωπεία που
αφορά στελέχη του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, σχετικά µε το αδίκηµα
της "αντιποίησης αρχής". τόµ. ΣΤ, σ. 4061, 4062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4339, 4340.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναθεώρηση της Συνθήκης "Δουβλίνο ΙΙ". τόµ. Ζ, σ. 5241, 5242.
Αναφορά του στην ένοπλη επίθεση στα γραφεία της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Η, σ. 6362.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το
άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των προτάσεων που
κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινο-

βουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης
Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι
Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής
κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6693.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της ρατσιστικής βίας στη χώρα µας. τόµ. Θ, σ. 6976,
6977.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8694.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταστροφές του δικτύου ηλεκτροδότησης στην Περιφέρεια
Καρδίτσας. τόµ. ΙΑ, σ. 8772, 8773.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου Υποδοχής Λαθροµεταναστών στο 523ο Κέντρο
Νεοσυλλέκτων Τάγµατος Πεζικού του Στρατοπέδου του
Μαυροδενδρίου Κοζάνης. τόµ. ΙΒ, σ. 9116, 9117.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα περιστατικά εκβιασµών και επιθέσεων εναντίον αθλητικών δηµοσιογράφων. τόµ. ΙΒ, σ. 9117, 9118.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόσληψη των επιτυχόντων επτακοσίων είκοσι πέντε Δόκιµων Πυροσβεστών στο Πυροσβεστικό Σώµα. τόµ. ΙΓ, σ. 9776.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έξαρση
της εγκληµατικότητας στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. ΙΓ, σ.
10110, 10111.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ενίσχυσης της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Κορινθίας. τόµ. ΙΖ,
σ. 12174.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έναρξη
της αντιπυρικής περιόδου και την ετοιµότητα του κρατικού
µηχανισµού. τόµ. ΙΖ, σ. 12175, 12176, 12177.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο
Πυροσβεστικό Σώµα. τόµ. ΙΖ, σ. 12178, 12179.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των κατοίκων των ακριτικών περιοχών
της Ελληνοαλβανικής µεθορίου από αλλοδαπούς κακοποιούς. τόµ. ΙΖ, σ. 12179, 12180.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα
τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παρ. 1-3 του
Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού της Βουλής,
µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν
λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας
στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.)
και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ,
σ. 12825.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14895.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15078, 15079.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Γερµανού Υπουργού
Οικονοµικών κ. Σόιµπλε στην Αθήνα και τις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. ΚΑ, σ. 15079.
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Έβρου (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 14.
Αναφορά του στην πρόταση για διακοπή των εργασιών
της Βουλής από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας και τους Ανεξάρτητους Έλληνες, λόγω της γενικής απεργίας της 26ης Σεπτεµβρίου 2012. τόµ. Γ, σ. 1792.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Επείγουσες ρυθµίσεις επενδυτικών σχεδίων
ν.3908/2011 και π.δ. 33/2011". τόµ. Γ, σ. 1792.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4311-4313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6138.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: "α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Ι, σ. 7832.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 32 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9555.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας, µε γενικό αριθµό 328 και ειδικό 108 του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9717.
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λασιθίου (ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΕΚΜ).
τόµ. Α, σ. 12, 14.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρι-

κών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1093,1094.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
στη συµµετοχή των ασφαλισµένων στη φαρµακευτική δαπάνη. τόµ. Γ, σ. 2524, 2525.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3244,3245.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4353, 4354.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6089, 6090.
Αναφορά του στην απόρριψη της πρότασης του
Eurogroup από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΒ, σ. 9190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9190, 9191.
Αναφορά του στην απόφαση του Eurogroup για κούρεµα
των τραπεζικών καταθέσεων στην Κύπρο και στη στάση της
Ελλάδας. τόµ. ΙΒ, σ. 9191.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 11204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11204, 11213.
Επιστολή του για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Η. Παναγιώταρου, Ν. Κακλαµάνη,
Π. Τατσόπουλου και Ο. Βουδούρη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11577.
Αναφορά του στη συνεργασία της τρικοµµατικής Κυβέρνησης. τόµ. ΙΗ, σ. 13462.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
και τη φορολόγηση των υπεράκτιων (offshore) εταιρειών.
τόµ. ΙΗ, σ. 13462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ.
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13587, 13588.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14872, 14873.
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ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ανεξάρτητοι
Έλληνες). τόµ. Α, σ. 12, 14.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 322,
τόµ. Θ, σ. 6661, 6662, τόµ. ΙΑ, σ. 8680, τόµ. ΙΕ, σ. 11304,
τόµ. ΚΑ, σ. 15063.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4481.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων Ολυµπιονικών που διακρίθηκαν στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.
τόµ. Ζ, σ. 5257.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Τουρισµού: α) "Κύρωση της Συµφωνίας συνεργασίας στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης" και β) "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας
της Κίνας για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού". τόµ.
Ζ, σ. 5421.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6661, 6662.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάλειψη του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης". τόµ. ΙΕ, σ. 11305, 11306.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 12948.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15063.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Γερµανού Υπουργού
Οικονοµικών κ. Σόιµπλε στην Αθήνα, στο κατοχικό δάνειο
και τις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. ΚΑ, σ. 15120.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15120, 15122.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο
34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι. τόµ. ΚΔ, σ.
1871.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των
θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 1871.
ΔΗΜΑΣ ΠΥΡΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α, σ. 12, 14.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα εθνικά κέντρα ολυµπιακής προετοιµασίας. τόµ. Ε, σ. 3339,3340.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών που διακρίθηκαν
στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.
τόµ. Ζ, σ. 5694.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 4, 5, 19, 20, 30, 38, 39, 43, 44,
48 και 49 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 447
και ειδικό 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10958.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου πρώτου και των υπ’ αριθµ.
497/89/26.4.2013 και 504/96/27.4.2013 βουλευτικών τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11439.
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κορινθίας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 14.
Εκλογή του για το αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής της
ΙΕ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου. τόµ. Α, σ. 40.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 124.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αυξανόµενες µεταναστευτικές πιέσεις στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. τόµ. Ε, σ. 3337,3338.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5921.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 32 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9551.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11214.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
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ενίσχυσης της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Κορινθίας. τόµ. ΙΖ,
σ. 12173, 12174.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15064.
ΔΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Ηρακλείου (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 14.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1148,1149.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3385.
Αναφορά της στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Η, σ. 6179.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6179, 6180.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6513, 6514.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8073.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8073.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για τα πιστωτικά της ιδρύµατα.
τόµ. ΙΒ, σ. 9164, 9206, 9469.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9164-9166, 9211, 9212, 9469.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόσληψη των επιτυχόντων επτακοσίων είκοσι πέντε Δόκιµων Πυροσβεστών στο Πυροσβεστικό Σώµα. τόµ. ΙΓ, σ. 9775,
9776.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 4, 5, 19, 20, 30, 38, 39, 43, 44,
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και ειδικό 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10992.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11161.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Διακάκη, Λ. Κανέλλη, Ε.
Δούρου, Α. Μανδρέκα, Μ. Ταµήλου και Κ. Κοντογεώργου.
τόµ. ΙΗ, σ. 12946.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
και τη φορολόγηση των υπεράκτιων (offshore) εταιρειών.
τόµ. ΙΗ, σ. 13462.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2046, 2047, 2085.
Αναφορά της στο κόµµα "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 2047.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καστοριάς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 14.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5915, 5988, 5989, 5991.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5990,
τοµ. ΙΖ, σ. 12692.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5991,
6108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Ι, σ.
7247, 7267.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών και στην επίταξή τους. τόµ. Ι, σ. 7267.
Αναφορά του σε απειλές που φέρεται να δέχτηκε δηµοσιογράφος του περιοδικού UNFOLLOW. τόµ. Ι, σ. 7268.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8074.
Αναφορά του στα επεισόδια στην Ιερισσό Χαλκιδικής.
τόµ. ΙΑ, σ. 8683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10055.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση
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των οφειλών του προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ
του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας
και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
12691, 12692.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΖ, σ. 12692.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14814.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
330.
ΔΙΩΤΗ ΗΡΩ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Λαρίσης (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 14.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο
των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1682.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3384.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκχώρηση δηµοσίων αγαθών. τόµ. Ε, σ. 3873,3874.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4393.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα - Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6013.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 3, 6 και 10 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος,
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6287.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ: Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας

Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6415.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9991.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 4, 5, 19, 20, 30, 38, 39, 43, 44,
48 και 49 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 447
και ειδικό 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10994.
Αναφορά της στην απόφαση της Κυβέρνησης για την επιστράτευση των εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11835.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αυτοδίκαιη αργία δηµοσίου υπαλλήλου στη Λάρισα. τόµ. ΙΣΤ, σ.
11835, 11836.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12043.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 956.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1202.
ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’Αθηνών (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./Ε.Κ.Μ.).
τόµ. Α, σ. 12, 14.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4390, 4391.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το νέο χρηµατοδοτικό πλαίσιο 2014-2020 και την πολιτική συνοχής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. ΣΤ, σ. 4653, 4654.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών
της, αφενός, και της Κοινότητας των Άνδεων και των χωρών µελών της, των Δηµοκρατιών της Βολιβίας, της Κολοµβίας, του Ισηµερινού, του Περού και της Βολιβαρινής Δηµοκρατίας της Βενεζουέλας, αφετέρου, µετά του Παραρτήµατος αυτής". τόµ. Ζ, σ. 5262.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για
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την τροποποίηση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας, σχετικά µε την ίδρυση Προξενικών Αρχών". τόµ. Ζ, σ.
5570.
Οµιλία της επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΑ, σ. 8228.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
είναι σύµφωνη µε τον Κανονισµό η κατάθεση τροπολογιών
κατά τη συζήτηση των κυρώσεων των συµβάσεων του Υπουργείου Εξωτερικών: i) "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση της
διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση", ii) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη
δηµιουργία Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων" και πρόταση όλων
των κοµµάτων για απόσυρση αυτών. τόµ. ΙΑ, σ. 8228,
8231.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8231.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση". τόµ. ΙΑ, σ. 8231.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από
31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA
OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής". τόµ. ΙΑ, σ. 8524.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπόδειξη
του Ε.Σ.Ρ. στα τηλεοπτικά κανάλια για µη προβολή εικόνων
εξαθλίωσης και φτώχειας. τόµ. ΙΒ, σ. 8814, 8815, 8816.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Μ. Κασσή και Μ. Ταµήλου. τόµ. ΙΔ, σ. 10403.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για την εκλογή του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΔ, σ. 10711.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 4, 5, 19, 20, 30, 38, 39, 43, 44,
48 και 49 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 447
και ειδικό 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10995.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οφειλές της Γερµανίας προς την Ελλάδα. τόµ. ΙΕ, σ. 11186,
11201.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου πρώτου και των υπ’ αριθµ.
497/89/26.4.2013 και 504/96/27.4.2013 βουλευτικών τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11445.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Διακάκη, Λ. Κανέλλη, Ε.
Δούρου, Α. Μανδρέκα, Μ. Ταµήλου και Κ. Κοντογεώργου.
τόµ. ΙΗ, σ. 12950.

ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 14.
Εκλογή του για το αξίωµα του Δ’ Αντιπροέδρου της Βουλής για την ΙΕ’ Περίοδο. τόµ. Α, σ. 40.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 144, 146, 574,578, 823, 826, 827, 828,831,
τόµ. Β, σ. 938, 942, 995, τόµ. Γ, σ. 1833, 1834, 1837,
1845, 2489, τόµ. Δ, σ. 2858, 2863, 2864, τόµ. Ε, σ. 3369,
3881, τόµ. ΣΤ, σ. 4059, 4062, 4345, 4347, 4348, 4349,
4350, 4458, 4459, 4464, 4498, 4504, 4505, 4856, 4859,
4861, τόµ. Ζ, σ. 4970, 4972, 4973, 5173, 5174, 5467,
5468, 5470, τόµ. Η, σ. 5919, 5923, 5926, 6162, 6166,
6183, 6187, 6188, 6189, 6192, 6332, 6582, τόµ. Θ, σ.
7003, 7006, 7009, 7014, 7015, 7025, 7037, 7038, 7147,
7153, 7154, 7209, 7214, τόµ. Ι, σ. 7785, 7969, 8023,
8026, 8027, 8030, 8031, 8032, 8033, τόµ. ΙΑ, σ. 8199,
8207, 8221, 8404, 8406, 8557, 8558, 8561, 8563, 8564,
8650, τόµ. ΙΒ, σ. 8816, 9176, 9183, 9185, 9191, 9194,
9501, 9506, 9511, 9514, τόµ. ΙΓ, σ. 9622, 9624, 9698,
9793, 9803, 9835, 9848, 9857, 9858, 9860, 9998, 10010,
10012, 10068, 10070, 10071, τόµ. ΙΔ, σ. 10693, 10823,
τόµ. ΙΕ, σ. 10968, 11363, 11364, 11367, 11368, 11372,
11374, τόµ. ΙΣΤ, σ. 12025, 12026, τόµ. ΙΖ, σ. 12236,
12275, 12289, τόµ. ΙΗ, σ. 13204, 13250, 13256, 13258,
13262, 13269, 13352, 13353, 13358, 13359, 13472,
13473, 13474, τόµ. ΙΘ, σ. 13791, 13799, 13832, τόµ. Κ,
σ. 14391, 14392, 14393, 14396, 14460, 14463, 14464,
14466, 14467, 14469, τόµ. ΚΑ, σ. 14822, 14824, 14826,
14851, 14852, 14853, 14855, 14857, 14860, 14879,
14889, 14894, 14943, 14944, 14958, 14959, 15040,
15042, 15047, 15050, 15051, τόµ. ΚΒ, σ. 62, 89, 324,
325, 326, 327, 349, 350, 352, 353, 356,437, 438, 441,
447, 448, 450, 455,479, 480, 493,536, 539,586, 589,
595, 596, 597, 599, 600, 605, 769.
Παρέµβασή (Προεδρεύων) του σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ανάγκη ρύθµισης των κτηνοτροφικών χρεών. τόµ. Α, σ. 520.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην εισαγωγή προς ψήφιση τροπολογιών που είναι άσχετες µε τα νοµοσχέδια που
συζητούνται. τόµ. Α, σ. 578.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην τήρηση του Κανονισµού και ιδιαίτερα των άρθρων που αναφέρονται στη συµπεριφορά των Βουλευτών. τόµ. Α, σ. 823.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ένταξη της Ελλάδας σε καθεστώς αυστηρής
επιτήρησης από την Επιτροπή κατά της Διαφθοράς του Συµβουλίου της Ευρώπης (GRECO). τόµ. Β, σ. 1166.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη µη προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
τόµ. Γ, σ. 1836, 1837, τόµ. ΣΤ, σ. 4890, τόµ. Θ, σ. 7006,
7009, τόµ. Ι, σ. 7971, τόµ. ΙΒ, σ. 8810, 8811, τόµ. ΙΓ, σ.
9696, 9856, τόµ. ΙΔ, σ. 10693, 10752, τόµ. ΙΖ, σ. 12235,
τόµ. ΙΗ, σ. 12939, τόµ. Κ, σ. 14389, 14391, τόµ. ΚΒ, σ.
766.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων
που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 2274.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
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σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί παραχώρησης εκλογικού
δικαιώµατος στους Έλληνες του εξωτερικού. τόµ. Δ, σ.
2862, 2863.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην "αντιποίηση αρχής" από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο. τόµ. ΣΤ, σ. 4061.
Αναφορά του (Προεδρεύων) επί της καταγγελίας από τον
Υπουργό Δηµόσιας Τάξης κ. Ν. Δένδια στην Εθνική Αντιπροσωπεία που αφορά στελέχη του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, σχετικά
µε το αδίκηµα της "αντιποίησης αρχής". τόµ. ΣΤ, σ. 4061,
4062.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4070, 4071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4451.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
ΣΤ, σ. 4501, 4895, τόµ. Η, σ. 6330, τόµ. Ι, σ. 7789, τόµ.
ΙΑ, σ. 8319, τόµ. ΙΓ, σ. 9802, 10068, 10069, 10070, τόµ.
Κ, σ. 14389, τόµ. ΚΑ, σ. 15050.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην
προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 4959.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στη συζήτηση επί της
προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών
Νέας Δηµοκρατίας και Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 4969.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την εκµετάλλευση του εθνικού µας πλούτου. τόµ.
Ζ, σ. 5473.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη µη παρουσία του Υπουργού Οικονοµικών κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6186.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των
Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος
(ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ,
µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των
Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες διατάξεις" το οποίο εισάγεται προς συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. Η, σ. 6327, 6328, 6330, 6331.
Αναφορά του (Προεδρεύων) σε ερώτησή του η οποία δεν
συζητήθηκε, σχετικά µε την εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε
την απόφαση της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου για τη διαγραφή παρανόµως εγγραφεισών υποθηκών από την ΑΤΕ.
τόµ. Θ, σ. 7009.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την απόφαση της συζήτησης του νοµοσχεδίου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας" µε τη
διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής,
για τον χρόνο και τον αριθµό των Βουλευτών που δικαιούνται να πάρουν τον λόγο. τόµ. Θ, σ. 7037, 7038.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις αναγκαίες αλλαγές στο "Σύστηµα Ολοκληρωµένης Διαχείρισης στην Παραγωγή Σακχαρότευτλων". τόµ.
Θ, σ. 7148.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη µη προσέλευση του Πρωθυπουργού κατά την
"ώρα του Πρωθυπουργού", καθώς και των Υπουργών κατά
τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Ι, σ. 7783.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στο άρθρο 131 παρ. 4 του
Κανονισµού της Βουλής σύµφωνα µε το οποίο επίκαιρες ερωτήσεις που αναφέρονται στο ίδιο θέµα, συζητιούνται ταυτόχρονα. τόµ. Ι, σ. 7787.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη επερώτηση,
σχετικά µε την φορολογική επιβάρυνση στα νησιά του Αιγαίου. τόµ. Ι, σ. 8030.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την επαναφορά της επιδότησης του κόστους µισθοδοσίας στο 12% για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στους Νοµούς Καβάλας και Δράµας. τόµ. ΙΑ, σ.
8217.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη µη παρουσία του Υπουργού Οικονοµικών κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και τη νοµοθέτηση µε Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. ΙΑ, σ.
8225, 8226.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την υπερφορολόγηση των ακινήτων. τόµ. ΙΑ, σ.
8226.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Ταµήλου (3 δικογραφίες) και Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΒ, σ.
8865.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 32 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9563.
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Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε ερώτηση, σχετικά µε
την οικονοµική επιβάρυνση της Ελληνικής Φαρµακοβιοµηχανίας από την ακολουθούµενη πολιτική στη συνταγογράφηση και κοστολόγηση των φαρµάκων. τόµ. ΙΓ, σ. 9853.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 10070.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Μ. Κασσή και Μ. Ταµήλου. τόµ. ΙΔ, σ. 10402.
Αναφορά του στον Κανονισµό της Βουλής, σχετικά µε τις
κυρώσεις για Βουλευτές που συµπεριφέρονται υβριστικά
προς το Σώµα. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12025, 12026.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην επιβολή µοµφής σύµφωνα µε το άρθρο 80 και το άρθρο 82 παράγραφος 2, κατά του Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Π. Ηλιόπουλου για τη
συµπεριφορά του και αποβολή αυτού από την Αίθουσα.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 12026.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην επιβολή µοµφής κατά
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής για την ανάρµοστη συµπεριφορά του εντός της Αιθούσης. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12038.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και την ετοιµότητα του κρατικού µηχανισµού. τόµ. ΙΖ, σ. 12177.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη µη εφαρµογή απόφασης του Κεντρικού Συµβουλίου Υγειονοµικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ) για αποσύνδεση των Νοσοκοµείων Λήµνου και Ικαρίας από Μυτιλήνη και Σάµο. τόµ. ΙΖ, σ. 12202.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την υλοποίηση της δράσης ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. τόµ. ΙΖ, σ. 12212.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την απαγόρευση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας της διάθεσης του βιβλίου µε ιστορικό περιεχόµενο,
που συνέγραψε αξιωµατικός της Πολεµικής Αεροπορίας.
τόµ. ΙΖ, σ. 12214.
Αναφορά του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών σε κύρωση µνηµονίου συνεργασίας µε άλλο κράτος και συγκεκριµένα στο
«Μνηµόνιο Κατανόησης στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 12283,
12285.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Κεφαλογιάννη, Χ. Κέλλα, Σ.
Γεωργιάδη και Μ. Κασσή. τόµ. ΙΖ, σ. 12397.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα
τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παρ. 1-3 του
Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού της Βουλής,
µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προ-

κειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν
λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας
στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.)
και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ,
σ. 12823.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη επερώτηση,
σχετικά µε τα προβλήµατα, τις καθυστερήσεις και τις αµφιταλαντεύσεις στη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΗ, σ.
13258, 13269.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την κριτική που ασκήθηκε σε κοινωνικούς φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά τη διάρκεια αγόρευσης της Βουλευτού κ. Σ. Βούλτεψη. τόµ. ΙΗ, σ. 13262.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις πολεµικές αποζηµιώσεις από τις καταστροφές των στρατευµάτων κατοχής. τόµ. ΙΗ, σ. 13274.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στις εκφράσεις που ακούγονται εντός της αίθουσας του Κοινοβουλίου. τόµ. ΙΗ, σ.
13351.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη λειτουργία του καναλιού
της Βουλής. τόµ. ΙΗ, σ. 13356.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και
άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13359.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
και τη φορολόγηση των υπεράκτιων (offshore) εταιρειών.
τόµ. ΙΗ, σ. 13458.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της
προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς / Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός
Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη
Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις
και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την
απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια» και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. ΚΑ, σ. 15039, 15040.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τον χρόνο οµιλίας που αναλογεί σε κάθε Βουλευτή στα υπό συζήτηση σχέδια νόµου. τόµ. ΚΑ, σ. 15040,
15047, 15048, 15051.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στο άρθρο 68 του Κανονισµού της Βουλής, σχετικά µε το τι θεωρείται προσωπικό ζήτηµα. τόµ. ΚΑ, σ. 15050.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής "που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε."
και την παρεµπόδιση λειτουργίας και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια". τόµ. ΚΑ, σ.
15105.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων 1 έως 17 και επί του
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συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ, σ.
15255.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην παρέµβαση του Προεδρείου σε σχόλια Βουλευτή της Χρυσής Αυγής τα οποία αντιβαίνουν στο Σύνταγµα. τόµ. ΚΒ, σ. 64.
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χαλκιδικής (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α, σ. 12, 15.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους οικονοµικούς ελέγχους σε δευτεροβάθµιες συνεταιριστικές οργανώσεις. τόµ. Δ, σ. 2857.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης
Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην προσφυγή στο
ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου.
τόµ. Ζ, σ. 5011.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απλοποίηση των διαδικασιών εισόδου για βραχείες τουριστικές επισκέψεις από πολίτες της Τουρκίας. τόµ. Ζ, σ. 5416, 5417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Θ, σ.
7200, 7201, 7208, 7225.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 7201,
7224, τόµ. ΙΗ, σ. 12949, 13325, 13404, 13405, 13410.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 7208,
τόµ. ΙΓ, σ. 9974, 9975.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Ι, σ.
7242, 7538.
Αναφορά του στα επεισόδια στην Ιερισσό Χαλκιδικής.
τόµ. ΙΑ, σ. 8674, 8739, 8745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8739, 8740,
8754, 8755.
Αναφορά του στα µεταλλεία χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής. τόµ. ΙΓ, σ. 9975.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13325, 13405, 13410, 13411.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την έγκριση πρότασης για συζήτηση τροπολογιών (572 και 593)
που αφορούν το θέµα της κατάργησης της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάργηση υπουργικής απόφασης που εξειδικεύει αυτήν την γενικής ισχύος Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου σε ό,τι αφορά την ΕΡΤ και που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13405, 13406.
Εκλογή του ως Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. Κ, σ.
14170.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Κ, σ. 14444, 14450, 14453, 14455, τόµ. ΚΑ, σ.
14830, τόµ. ΚΓ, σ. 826, 827, 947, 948, 952, 953, 954,
955, 1217, 1218, 1220, 1222, 1238, 1248, 1250, 1251,
1255, 1259, 1262, 1263, 1355, 1366, 1368, τόµ. ΚΔ, σ.
1680, 1681, 1682, 1696, 1697, 1699, 1700.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 15015.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής "που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε."
και την παρεµπόδιση λειτουργίας και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια". τόµ. ΚΑ, σ.
15103.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων 1 έως 17 και επί του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ, σ.
15251.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού, σχετικά
µε τον τρόπο έκφρασης Βουλευτή εντός της αίθουσας του
Κοινοβουλίου και την αναφορά σε θέµα άσχετο µε το νοµοσχέδιο. τόµ. ΚΓ, σ. 833, 834.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ.
865.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΚΔ, σ.
1654, 1655.
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Πειραιώς
(ΣΥ.ΡΙΖ.Α./Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 15.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την απόπειρα εξώδικου συµβιβασµού µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της "SIEMENS". τόµ. Α, σ. 541,542,557.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 995,
τόµ. Η, σ. 6174, τόµ. Ι, σ. 7855, 7859, 7864, 7876, τόµ. ΙΑ,
σ. 8481, τόµ. ΙΔ, σ. 10831, τόµ. ΙΕ, σ. 10885, τόµ. ΙΖ, σ.
12781, 12799, 12801, τόµ. ΙΘ, σ. 14115.
Οµιλία του επί της απόσυρσης της παραγράφου 4 του άρθρου 4 που είχε προστεθεί σαν νοµοτεχνική βελτίωση στη
Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων για τη συµφωνία συµβιβασµού µε τη "SIEMENS" στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
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4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 995.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή"
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 996.
Αναφορά του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και
ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ.
Β, σ. 1121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1121,1156.
Αναφορά του στα επεισόδια έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. τόµ. Γ, σ. 2443.
Αναφορά του στην επικείµενη επίσκεψη στην Ελλάδα της
Καγκελαρίου της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Γερµανίας κ. Άγκελα Μέρκελ. τόµ. Γ, σ. 2443.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανακήρυξη της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης.
τόµ. Γ, σ. 2443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3280, 3281, 3734, 3735.
Αναφορά του στη διάταξη σχετικά µε την ένταξη του Ταµείου των Δηµοσιογράφων στο ΕΟΠΥΥ. τόµ. Ε, σ. 3735.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάθεση
αστυνοµικών καθηκόντων σε στρατιωτικούς στην παρέλαση
της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε, σ.
3902,3903.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5923, 5924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6173, 6174.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα

153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6635.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δηλώσεις
του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος περί κατοχής των σχεδίων
για την άµυνα της χώρας. τόµ. Θ, σ. 6947, 6948.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων του ΜΕΤΡΟ και στην επίταξή τους. τόµ. Θ, σ.
6948.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση των τροπολογιών στη σύµβαση του Υπ. Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε
Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7852, 7853.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 7852, 7853, 7855, 7864, 7865, 7871, 7873,
7874, 7875.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την φορολογική επιβάρυνση στα νησιά του Αιγαίου. τόµ. Ι, σ. 8020,
8026, 8032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8052, 8053, 8067, 8068.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής
"Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’ ΦΕΚ 51 Α’/10-04-1997), όπως ισχύει". τόµ.
ΙΑ, σ. 8481.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10085.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µετατροπή της αίτησης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του άρθρου 78 σε ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10294, 10401.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
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παρουσία των Υπουργών κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. ΙΔ, σ. 10770.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς των ναυτιλιακών µεταφορών και των
ναυτιλιακών τεχνολογιών". τόµ. ΙΕ, σ. 10848, 10850.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10885, 10886, 10887,
10888, 10918.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη δυνατότητα παράτασης της λειτουργίας της Ολοµέλειας ως
προς τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και
Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10887, 10888.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οφειλές της Γερµανίας προς την Ελλάδα. τόµ. ΙΕ, σ. 11185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11230.
Αναφορά του στην Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12068.
Αναφορά του στην 20η Μαϊου, Ευρωπαϊκή Ηµέρα για τη
Θάλασσα. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12099, 12103.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και ειδικό
101, που αφορά σύµβαση µεταξύ του δηµοσίου και των
ναυπηγείων της Ελευσίνας στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµικών που αφορά στην από κοινού συζήτηση δύο Κυρώσεων διεθνών συµβάσεων. τόµ. ΙΖ, σ. 12697.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση
των οφειλών του προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ
του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας
και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
12697, 12705, 12710, 12711.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και
ειδικό 101, µε τίτλο: "Κύρωση της 11ης τροποποίησης της
υπ’ αριθµ. 001Β/00 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της εταιρίας µε την επωνυµία Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ (ΝΒΕΕ ΑΕ)", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση των οφειλών του
προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ του Υπουργικού
Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12697,
12705, 12710, 12711.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε
την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων
της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη

προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256
περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12764, 12765.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού
της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και
λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα
της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’
και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12764, 12765, 12799, 12800, 12809,
12810, 12811.
Αναφορά του στην αναγνώριση των ολοκαυτωµάτων και
στο αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΖ, σ. 12781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας". τόµ.
ΙΗ, σ. 13381, 13384.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την έγκριση πρότασης για συζήτηση τροπολογιών (572 και 593)
που αφορούν το θέµα της κατάργησης της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάργηση υπουργικής απόφασης που εξειδικεύει αυτήν την γενικής ισχύος Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου σε ό,τι αφορά την ΕΡΤ και που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13407.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2005 της Διεθνούς
Σύµβασης του 1988 για την καταστολή των παράνοµων
πράξεων κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και του Πρωτοκόλλου του 2005 στο Πρωτόκολλο του 1988 για την καταστολή των παράνοµων πράξεων κατά της ασφάλειας των
σταθερών εγκαταστάσεων στην υφαλοκρηπίδα". τόµ. ΙΘ, σ.
13611.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τα "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα ΑΒΕΕ". τόµ. ΙΘ, σ. 14115.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14454, 14455.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
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Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15061, 15062, 15098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 969, 970.
Αναφορά του στην επικείµενη αµερικανική επέµβαση στη
Συρία. τόµ. ΚΓ, σ. 1112.
Αναφορά του στην Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ.
ΚΓ, σ. 1112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Συµφωνία των Αντιπροσώπων των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνήλθαν στα πλαίσια του Συµβουλίου, σχετικά µε την Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται προς το συµφέρον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης". τόµ. ΚΓ, σ. 1112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1283.
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Τρικάλων (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 15.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπαγωγή των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο Ενιαίο ΜισθολόγιοΒαθµολόγιο. τόµ. Γ, σ. 1842,1843.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4509.
Αναφορά της στις "Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου"
που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. ΣΤ, σ. 4805.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου
2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4805.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Ζ, σ. 5075.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6255.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6512, 6567.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8077.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
προεδρικού διατάγµατος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΑ, σ. 8647, 8648, 8649, 8650.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
"ΑΘΗΝΑ" για την ανώτατη εκπαίδευση. τόµ. ΙΒ, σ. 9501.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9609.
Επιστολή της για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Η. Παναγιώταρου, Ν. Κακλαµάνη,
Π. Τατσόπουλου και Ο. Βουδούρη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11582.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14832.
Αναφορά της σε δηλώσεις Βουλευτών για ύπαρξη τουρκικής µειονότητας στη Θράκη. τόµ. ΚΓ, σ. 835.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 835, 836.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1209.
Ε
ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διορισµός του ως Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία των Ναυπηγείων
Σκαραµαγκά. τόµ. Α, σ. 529, 530.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αναβάθµισης του Ναυστάθµου Σαλαµίνας. τόµ. Β, σ.
1030,1031.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την συγκρότηση Ταγµάτων Εθνοφυλακής και στο εσωτερικό της χώρας. τόµ. Δ, σ. 2864, 2865.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απογραφή της ακίνητης περιουσίας του Ταµείου Εθνικής Άµυνας
(ΤΕΘΑ). τόµ. ΣΤ, σ. 4899, 4900.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα ζητήµατα
εθνικής ασφάλειας από την εκµίσθωση ελληνικών λιµένων
σε εταιρείες τουρκικών συµφερόντων. τόµ. Θ, σ. 6990.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την προµήθεια συσσωρευτών για τα νέα υποβρύχια τύπου "type 214" του Πολεµικού µας Ναυτικού. τόµ. ΙΔ, σ. 10782, 10783.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απαγόρευση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας της διάθεσης
του βιβλίου µε ιστορικό περιεχόµενο, που συνέγραψε αξιωµατικός της Πολεµικής Αεροπορίας. τόµ. ΙΖ, σ. 12213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση
των οφειλών του προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ
του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας
και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
12706, 12711, 12712.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και
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ειδικό 101, µε τίτλο: "Κύρωση της 11ης τροποποίησης της
υπ’ αριθµ. 001Β/00 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της εταιρίας µε την επωνυµία Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ (ΝΒΕΕ ΑΕ)", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση των οφειλών του
προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ του Υπουργικού
Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12706,
12711, 12712.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενίσχυση
της αµυντικής θωράκισης της χώρας µας. τόµ. ΙΗ, σ.
13157, 13158, 13159.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας, τόµ. ΙΘ, σ. 13564.
Ζ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Λαϊκός Σύνδεσµος -Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 12, 15.
Οµιλία της σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά: α) µε τα µέτρα αντιµετώπισης των δασικών πυρκαγιών
και β) µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των πυρκαγιών.
τόµ. Α, σ. 507, 508.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας της νήσου Πάρου. τόµ. Α, σ.
703, 704.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων
που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 2275.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί παραχώρησης εκλογικού δικαιώµατος στους
Έλληνες του εξωτερικού. τόµ. Δ, σ. 2862, 2863.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση ναού του Απόλλωνος στη Ρόδο. τόµ. Ε, σ.
3405,3406.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4402.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Τροποποίησης του άρθρου 20 παράγραφος 1 της
Σύµβασης για την εξάλειψη των µορφών διακρίσεων κατά
των γυναικών, όπως υιοθετήθηκε κατά τη συνάντηση των
κρατών-µελών στην ανωτέρω Σύµβαση στις 22-5-1995 και
εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών
στις 22-12-1995 (A/RES/50/202/23-2-1996)". τόµ. ΣΤ, σ.
4679.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το ΑΜΚΑ
και την "κάρτα του πολίτη". τόµ. Ζ, σ. 4921.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6239.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν.
4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’249)"" και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Θ, σ. 6797.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πώληση
του αεροδροµίου του Ελληνικού παρά την ύπαρξη αντίθετης
απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας. τόµ. ΙΑ, σ.
8469.
Αναφορά της σε ερώτηση η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τους κινδύνους που εγκυµονεί η υποχρεωτική συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας. τόµ. ΙΑ, σ. 8500.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απουσία των Υπουργών κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. ΙΑ, σ. 8500.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8728.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9961, 10050.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10909.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τα αρχαιολογικά ευρήµατα που αποκαλύφθηκαν µε την ανασκαφή στο σταθµό
του Μετρό Εγνατίας και Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. τόµ.
ΙΕ, σ. 11104, 11105.
Οµιλία της στη συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11509.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11525-11527, 11560.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών, και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας συνεργασίας για Δορυφορική Πλοήγηση µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφετέρου". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11853.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12882.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13328, 13411.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13411.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη "µη εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 460/2013 απόφαση της Ολοµέλειας
του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)". τόµ. Κ, σ. 14395,
14396.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Α-
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νταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 61, 62-64, 237.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΚΒ, σ. 62.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αρκαδίας (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 15.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παρακράτηση µέρους των συντάξεων των ψυχικά πασχόντων ατόµων που φιλοξενούνται σε µονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. τόµ. Α, σ. 264,265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2144.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων για την ψυχική υγεία. τόµ. Β, σ. 833,
834.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το δηµόσιο σύστηµα περίθαλψης. τόµ. Δ, σ. 2899,2915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4505.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του
ΕΟΠΥΥ και τα αδιέξοδα της ακολουθούµενης πολιτικής
στην πρωτοβάθµια περίθαλψη. τόµ. Ζ, σ. 5737, 5752,
5753.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6926, 6927.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή προσλήψεων προσωπικού στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). τόµ. ΙΑ, σ. 8274, 8275.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8411, 8412, 8432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΓ, σ.
9899.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11251, 11274.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του Ειδικού Προγράµµατος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση απεξαρτηµένων ατόµων στα ψυχιατρικά νοσοκοµεία
Αθήνας και Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΕ, σ. 11297, 11298.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12046.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου

που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13304.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του
άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη
κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις
(Α’ 32)». τόµ. ΙΗ, σ. 13304-13306.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ.
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13561, 13591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 882, 883, 886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1274.
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ξάνθης (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 15.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6515.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 4, 5, 19, 20, 30, 38, 39, 43, 44,
48 και 49 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 447
και ειδικό 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10990.
Επιστολή του για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Η. Παναγιώταρου, Ν. Κακλαµάνη,
Π. Τατσόπουλου και Ο. Βουδούρη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11578.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων 1 έως 17 και επί του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ, σ.
15257.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
340, 341.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 539.
ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λέσβου (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 15.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των οφειλών των ασφαλιστικών ταµείων στο Γενικό Νοσοκοµείο
Μυτιλήνης. τόµ. Β, σ. 836.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πρωτοβάθµια υγειονοµική περίθαλψη στη Χίο. τόµ. Ε, σ. 3967,3968.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6232.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την φορολογική επιβάρυνση στα νησιά του Αιγαίου. τόµ. Ι, σ. 8023.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10888.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 4, 5, 19, 20, 30, 38, 39, 43, 44,
48 και 49 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 447
και ειδικό 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10989.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη εφαρµογή απόφασης του Κεντρικού Συµβουλίου Υγειονοµικών
Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ) για αποσύνδεση των Νοσοκοµείων Λήµνου και Ικαρίας από Μυτιλήνη και Σάµο. τόµ. ΙΖ, σ.
12201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του
Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθήνας "Ο Άγιος Σάββας"
και της Άννας-Μαρίας-Λουΐζας Λάτση και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 12366.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής "που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε."
και την παρεµπόδιση λειτουργίας και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια". τόµ. ΚΑ, σ.
15106.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων 1 έως 17 και επί του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ, σ.
15256.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Επείγουσες ρυθµίσεις επενδυτικών σχεδίων
ν.3908/2011 και π.δ. 33/2011". τόµ. Γ, σ. 1796.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανακήρυξη της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης.
τόµ. Γ, σ. 2434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4469.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα ζητήµατα
εθνικής ασφάλειας από την εκµίσθωση ελληνικών λιµένων
σε εταιρείες τουρκικών συµφερόντων. τόµ. Θ, σ. 6989,
6990.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση". τόµ. ΙΑ, σ. 8232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη δηµιουργία Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας µεταξύ της µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων". τόµ. ΙΑ, σ. 8235.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άρνηση
δωρεάς οπλικών συστηµάτων από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ. τόµ. ΙΓ, σ. 10118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε τον Αγωγό Φυσικού Αερίου The
Trans Adriatic Pipeline Project µετά του Παραρτήµατος αυτής". τόµ. ΙΔ, σ. 10212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10706.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
στα πολεµικά αεροσκάφη της χώρας. τόµ. ΙΖ, σ. 12180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
337.

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης (Λαϊκός
Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 12, 15.
Ανακοινώνεται του ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία δεν εκλέγεται για το αξίωµα του Ζ’ Αντιπροέδρου, γιατί δεν συγκέντρωσε τους απαιτούµενους ψήφους.
τόµ. Α, σ. 40.
Ορισµός του ως Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή. τόµ. Α, σ. 54.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 180.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νέα µετάθεση του χρόνου εκτέλεσης της πρώτης βολής του αντιαεροπορικού συστήµατος S-300. τόµ. Β, σ. 1741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή"
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 973.

Η
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μαγνησίας (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 12, 15.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
µείωσης του φόρου στα καύσιµα λόγω αύξησης της τιµής
της βενζίνης. τόµ. Α, σ. 533.
Ορισµός του ως Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή. τόµ. Α, σ. 54.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 318.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 531,
τόµ. Γ, σ. 2180, 2181, τόµ. Η, σ. 6482, 6483, 6485, τόµ.
ΙΓ, σ. 9534, 9535, 9622, τόµ. ΙΣΤ, σ. 12025, 12026.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "κινηµατογράφηση στην Ακρόπολη ντοκιµαντέρ µε θέµα τη ζωή του
Μωάµεθ Β’ ". τόµ. Γ, σ. 2179,2180,2181.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανακήρυξη της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης.
τόµ. Γ, σ. 2435.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εύρυθµη
λειτουργία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. τόµ. Δ, σ.
2890,2891,2892.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. Δ, σ. 2968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 3205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3764, 3765.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4482.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το ΑΜΚΑ
και την "κάρτα του πολίτη". τόµ. Ζ, σ. 4918.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων Ολυµπιονικών που διακρίθηκαν στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.
τόµ. Ζ, σ. 5258.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία των αναπηρικών
επιτροπών και τις µειώσεις των αναπηρικών επιδοµάτων.
τόµ. Ζ, σ. 5489, 5490.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών που διακρίθηκαν
στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.
τόµ. Ζ, σ. 5696.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5965.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6482.
Αναφορά του στην κίνηση του µουσουλµάνου Βουλευτή
Ροδόπης κ. A. Χατζή Οσµάν να φωτογραφηθεί µε φόντο

µια σηµαία στην οποία εµφανίζεται η Θράκη ως ανεξάρτητη. τόµ. Η, σ. 6482, 6483, 6485, 6487.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 6482,
6485, τόµ. ΙΓ, σ. 9535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6526.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόοδο
της έρευνας για εξεύρεση υδρογονανθράκων στη χώρα
µας. τόµ. Θ, σ. 6981, 6982, 6983.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". τόµ. ΙΑ, σ. 8132,
8133.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΑ, σ. 8229.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
είναι σύµφωνη µε τον Κανονισµό η κατάθεση τροπολογιών
κατά τη συζήτηση των κυρώσεων των συµβάσεων του Υπουργείου Εξωτερικών: i) "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση της
διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση", ii) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη
δηµιουργία Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων" και πρόταση όλων
των κοµµάτων για απόσυρση αυτών. τόµ. ΙΑ, σ. 8229.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση διεξαγωγής του αγωνίσµατος της πάλης στους Ολυµπιακούς Αγώνες. τόµ. ΙΑ, σ. 8301, 8302.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα έκτακτα µέτρα υποστήριξης των ανέργων. τόµ. ΙΑ, σ. 8319, 8320.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8414.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κλείσιµο
της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου
Παίδων "Η Αγία Σοφία". τόµ. ΙΒ, σ. 9086, 9087.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9533, 9534,
9535, 9621, 9622.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόσληψη παράνοµων αλλοδαπών από εργοδότες στη Μανωλάδα.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11845.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ελάφρυνση των ελληνικών νοικοκυριών από την επιβολή υπέρογκων φόρων. τόµ. ΙΖ, σ. 12644.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενδεχόµενη άρση της αναστολής στους πλειστηριασµού της πρώτης κατοικίας από τον Ιανουάριο του 2014. τόµ. ΙΗ, σ.
13167, 13168, 13169.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον ΟΚΑΝΑ. τόµ. ΙΘ, σ. 14115,
14116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας περί εκδόσεως".
τόµ. ΙΘ, σ. 13662.
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Αναφορά του στην επίσκεψη του Γερµανού Υπουργού
Οικονοµικών κ. Σόιµπλε στην Αθήνα και τις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. ΚΑ, σ. 15065.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 432,
433, 464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων για τη
Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 730.
Θ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Κεφαλληνίας (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 15.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν.
4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’249)"" και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Θ, σ. 6787, 6822.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6922.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τουριστική αξιοποίηση της Νήσου Οξειάς του συµπλέγµατος Εχινάδων. τόµ. ΙΓ, σ. 9688.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10000.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10920.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11518-11520, 11557, 12009.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13323-13325.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 832.
Ι
ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Δωδεκανήσου (Ανεξάρτητοι Έλληνες). τόµ. Α, σ. 12, 15.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
οµαλής λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου του Παλατιού των Ιπποτών στη Ρόδο. τόµ. Α, σ. 290.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. τόµ. Α, σ. 823,824.
Αναφορά της στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και
ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ.
Β, σ. 1137.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1137.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σύνδεση
Αλεξανδρούπολης και Μπουργκάς µε σιδηροδροµική
γραµµή. τόµ. Β, σ. 1738.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3290, 3291.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την κάλυψη των κενών σε καθηγητές στα σχολεία
της Κάσου και του Καστελλόριζου. τόµ. Ε, σ. 3875, 3876,
3877.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4346.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενδεχόµενη κατάργηση των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης. τόµ. Ζ, σ.
5470, 5471.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5919.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθ-

361
µίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6231.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των υδατικών πόρων. τόµ. ΙΓ, σ. 9791.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10059.
Αναφορά της στη βοµβιστική ενέργεια στο Μαραθώνιο
της Βοστόνης. τόµ. ΙΔ, σ. 10810.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10810-10812, τόµ. ΙΕ, σ.
10866, 10867, 10899, 10927.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς των ναυτιλιακών µεταφορών και των
ναυτιλιακών τεχνολογιών". τόµ. ΙΕ, σ. 10849.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 10899.
Αναφορά της στην 20η Μαϊου, Ευρωπαϊκή Ηµέρα για τη
Θάλασσα. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12100.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12910.
Αναφορά της στη νέα δικοµµατική Κυβέρνηση. τόµ. ΙΘ,
σ. 13521.
Οµιλία της στο σχέδιο του νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της
Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13521, 13556.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη εφαρµογή της ελληνοτουρκικής συµφωνίας από τα πλοία υπό
τουρκική σηµαία. τόµ. ΙΘ, σ. 13731, 13732.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14876.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2002 στη Διεθνή Σύµβαση των Αθηνών σχετικά µε τη θαλάσσια µεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους, του 1974". τόµ. ΚΔ, σ. 1909.
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Χαλκιδικής (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 15.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση πυρκαγιάς του Αγίου Όρους στη Χαλκιδική στις 88-2012. τόµ. Α, σ. 698, 699.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το καζίνο
"Πόρτο Καρράς". τόµ. Ζ, σ. 5177, 5178.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη εξόρυξη χρυσού στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, Κιλκίς και Θράκης.
τόµ. Ζ, σ. 5187, 5206.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6146, 6147.

Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου πρώτου και των υπ’ αριθµ.
497/89/26.4.2013 και 504/96/27.4.2013 βουλευτικών τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11444.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13359.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εταιρεία
"ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.". τόµ. ΙΘ, σ. 13788, 13789.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14869.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής
Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας
της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Υπουργείου Άµυνας
του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της
Βόρειας Ιρλανδίας και του Στρατηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού, σχετικά µε τη Λειτουργική Σχέση που αφορά το Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας (JCBRN Defence COE Functional Relationship
MOU)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της
Ρουµανίας, του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
αναφορικά µε την Ίδρυση, Διοίκηση και Λειτουργία του
Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας (JCBRN Defence COE
Operation MOU)", γ) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πορτογαλίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της
Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας, σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας
που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της
Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)", δ) "Κύρωση της Συµφωνίας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε το
Υπουργικό Συµβούλιο της Ουκρανίας για την Αµοιβαία
Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών περί Άµυνας",
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ε) "Κύρωση του Μνηµονίου Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων µε εξουσιοδότηση της Κυβερνήσεως της Σουηδίας σχετικά µε την καθιέρωση διµερών συσκέψεων" και στ) "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Κράτους του Κατάρ". τόµ. ΚΓ, σ. 1370.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 949.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης (Ν.Δ.).
τόµ. Α, σ. 12, 15.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού της Κυβέρνησης Αντωνίου Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 169.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για την εκλογή ενός Κοσµήτορα της Συµπολίτευσης. τόµ. Α, σ. 332.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας,
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις
θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 369.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει ή όχι να εισαχθεί προς συζήτηση η τροπολογία
14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση
χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 564,565.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 564,
565, 647, τόµ. Ζ, σ. 4909.
Αναφορά του στη τροπολογία 14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος
διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 565.
Οµιλία του επί της αµφισβήτησης αναφορικά µε την τροπολογία 14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών, που εισάγεται προς συζήτηση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 572.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου
έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 577.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του ελληνικού και ξένου τύπου για εκµίσθωση του λονδρέζικου κλάµπ "ΚΑΡΛΤΟΝ" από Έλληνες Αξιωµατούχους, που συνόδευαν την ελληνική Ολυµπιακή Οµάδα. τόµ.
Α, σ. 646,647.

Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1187.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση κρουσµάτων βίας στους αθλητικούς χώρους. τόµ. Γ,
σ. 2183,2184,2185.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα εθνικά κέντρα ολυµπιακής προετοιµασίας. τόµ. Ε, σ. 3339,3340.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4357, 4358, 4359.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
των αθλητικών οµοσπονδιών και την πιθανή ένταξή τους σε
καθεστώς ΔΕΚΟ. τόµ. ΣΤ, σ. 4703, 4704.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις περικοπές στον αθλητισµό. τόµ. Ζ, σ. 4908, 4909, 4910.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µαταίωση
της συµµετοχής αθλητών σε ευρωπαϊκές και παγκόσµιες
διοργανώσεις λόγω οικονοµικής κρίσης. τόµ. Ζ, σ. 5477,
5478.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6529.
Αναφορά του στο ατύχηµα που έλαβε χώρα στην οροφή
της Αίθουσας της Ολοµέλειας και που παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή ενός εργαζοµένου της Βουλής. τόµ. ΙΑ, σ. 8268.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά του φαινοµένου των αντεθνικών συνθηµάτων σε
γήπεδα και αθλητικούς χώρους. τόµ. ΙΑ, σ. 8268, 8269.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση διεξαγωγής του αγωνίσµατος της πάλης στους Ολυµπιακούς Αγώνες. τόµ. ΙΑ, σ. 8300, 8301, 8302.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του Ολυµπιακού Αθλήµατος της Πάλης. τόµ. ΙΒ, σ.
9129.
Αναφορά του στην Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12073.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία λειτουργίας του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας εξαιτίας του µειωµένου εγκεκριµένου προϋπολογισµού του
έτους 2013. τόµ. ΙΖ, σ. 12182, 12183.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απαγόρευση µετακίνησης των φιλάθλων της οµάδας του Ηρακλή
στο Βόλο, για τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα µε
την τοπική οµάδα. τόµ. ΙΖ, σ. 12648, 12649.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. τόµ. ΙΘ, σ.
13564.
Κ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α, σ. 12, 15.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 359.

363
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 359,
τόµ. Β, σ. 1005, τόµ. Γ, σ. 1845, τόµ. Ε, σ. 3822, τόµ. ΣΤ,
σ. 4081, τόµ. Ζ, σ. 5757, τόµ. Η, σ. 5926, 5974, 5975,
5977, 5991, 5997, τόµ. Θ, σ. 6683, 7103, 7104, 7105,
τόµ. ΙΑ, σ. 8156, τόµ. ΙΒ, σ. 9122, τόµ. ΙΓ, σ. 9633, 9634,
9882, 9883, 9884, 9885. τόµ. ΙΔ, σ. 10408, τόµ. ΙΕ, σ.
11303, 11424, 11426, 11427, 11428, τόµ. ΙΗ, σ. 13239,
13240, 13241, 13419, 13424, 13431, τόµ. ΙΘ, σ. 13588,
τόµ. Κ, σ. 14391, 14470, τόµ. ΚΑ, σ. 15095, τόµ. ΚΔ, σ.
1675, 1696, 1697, τόµ. ΚΔ, σ. 2208.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς ψήφιση τροπολογιών
που είναι άσχετες µε τα νοµοσχέδια που συζητούνται. τόµ.
Α, σ. 578.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 937,938,942.
Οµιλία του επί της απόσυρσης της παραγράφου 4 του άρθρου 4 που είχε προστεθεί σαν νοµοτεχνική βελτίωση στη
Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων για τη συµφωνία συµβιβασµού µε τη "SIEMENS" στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 1005.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή"
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1006.
Αναφορά του στη 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Μνήµης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. τόµ. Β, σ. 1026, τόµ. ΚΔ, σ. 1665.
Αναφορά του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και
ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ.
Β, σ. 1135.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1135,1136.
Αναφορά του στον Κανονισµό που επιβάλλει ο αγορητής
να οµιλεί επί του θέµατος. τόµ. Β, σ. 1674,1675.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέ-

τρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο
των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1675.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ.
1675,1676, τόµ. Η, σ. 5974, 5975, 5976, τόµ. Θ, σ. 6661,
7104, 7105, 7107, 7108, τόµ. ΙΓ, σ. 9885, 9886, τόµ. ΙΔ,
σ. 10742, τόµ. ΙΕ, σ. 11428, 11429, τόµ. ΚΔ, σ. 1762,
1763.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί ελέγχου πολιτικών προσώπων από το ΣΔΟΕ. τόµ.
Γ, σ. 1836,1837.
Αναφορά του στη µη προσέλευση των Υπουργών την ώρα
του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για να απαντήσουν στις ερωτήσεις των Βουλευτών. τόµ. Γ, σ. 1836, 1837.
Αναφορά του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
συζήτηση της πρότασης νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών" η οποία εµπίπτει στους περιορισµούς
της παραγράφου 3 του άρθρου 73 του Συντάγµατος και εισάγεται προς συζήτηση αλλά όχι προς ψήφιση. τόµ. Γ, σ.
2364.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει ή όχι να γίνει δεκτή ή όχι η αίτηση διενέργειας ονοµαστικής ψηφοφορίας δεκαέξι Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, επί της πρότασης νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών" η οποία δεν έγινε δεκτή γιατί προσκρούει στο άρθρο 73 παρ. 3 του Συντάγµατος. τόµ. Γ, σ.
2364.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2364-2366.
Αναφορά του στην υπόθεση "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Γ, σ.
2365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 3197, 3198.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3253.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί των άρθρων του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου
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2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015" (Α’ 152), όπως ισχύει" (Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ,
ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3344.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2011 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013. τόµ. Ε, σ. 39973999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4532.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του
ΕΟΠΥΥ και τα αδιέξοδα της ακολουθούµενης πολιτικής
στην πρωτοβάθµια περίθαλψη. τόµ. Ζ, σ. 5757, 5758,
5761.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5926, 5927, 5974, 5975, 5976, 5984,
5991, 5997.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Η, σ. 5974, 5976,
5977, 5991, τόµ. ΙΑ, σ. 8229, 8231.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την αποµάκρυνση κατατεθέν εγγράφου από την Έδρα, το οποίο
αφορούσε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και
συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για
το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5995.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6251, 6252, 6254.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατο-

δοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6370, 6373.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6557.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6607, 6608,
6611, 6612, 6656, 6657, 6659, 6683.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης και τον τρόπο ψηφοφορίας για τη
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ.
3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2
του ν.3961/2011, επί των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή
κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6608, 6611, 6612.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επιτάχυνση της υπογραφής υπουργικής απόφασης σχετικής µε τη χρηµατοδότηση των Στεγών Υποστηριζόµενης Διαβίωσης. τόµ. Θ, σ.
6748, 6749.
Αναφορά του σχετικά µε τη λειτουργία της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. τόµ. Θ, σ. 6788, 6789, 6790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ε-
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νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν.
4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’249)"" και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Θ, σ. 6806, 6807, 6817.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αρµοδιότητες του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος σε θέµατα που
αφορούν το ΥΠΕΚΑ. τόµ. Θ, σ. 7068, 7070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7099, 7103, 7104, 7105, 7107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". τόµ. ΙΑ, σ. 8156.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
παρουσία του Υπουργού Οικονοµικών κατά τη διάρκεια του
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και τη νοµοθέτηση µε Πράξεις
Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. ΙΑ, σ. 8225, 8226.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπερφορολόγηση των ακινήτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8225, 8226, 8227.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
είναι σύµφωνη µε τον Κανονισµό η κατάθεση τροπολογιών
κατά τη συζήτηση των κυρώσεων των συµβάσεων του Υπουργείου Εξωτερικών: i) "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση της
διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση", ii) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη
δηµιουργία Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων" και πρόταση όλων
των κοµµάτων για απόσυρση αυτών. τόµ. ΙΑ, σ. 8228,
8229, 8230, 8231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8435.
Οµιλία του επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής
"Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’ ΦΕΚ 51 Α’/10-04-1997), όπως ισχύει". τόµ.
ΙΑ, σ. 8482.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8591, 8592.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση που διεξάγεται µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. ΙΑ, σ. 8787, 8788.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
Προεδρικού Διατάγµατος "ΑΘΗΝΑ" και τις αντιδράσεις της
Ακαδηµαϊκής Κοινότητας. τόµ. ΙΒ, σ. 9122, 9123, 9124,
9125, 9126.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
ταυτόχρονη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων. τόµ. ΙΒ,
σ. 9123.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο και τα πιστωτικά
της ιδρύµατα. τόµ. ΙΒ, σ. 9510, 9511.

Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
"ΑΘΗΝΑ" για την ανώτατη εκπαίδευση. τόµ. ΙΒ, σ. 9510,
9511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9632, 9633,
9634.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ, σ.
9751.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΓ, σ.
9882, 9883, 9884, 9885, 9886, 9895.
Αναφορά του στη µη προσέλευση των Υπουργών κατά τη
διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. ΙΓ, σ. 9884,
τόµ. Κ, σ. 14391, τόµ. ΙΔ, σ. 10770.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποσυµφόρηση των φυλακών της χώρας. τόµ.
ΙΓ, σ. 10031, 10032, 10033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 10207, 10208, 10292
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 390 και ειδικό 37, που έγινε
δεκτή και ενσωµατώθηκε σαν άρθρο 78 στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις" και το οποίο αναφέρεται στην ενδεχόµενη απιστία στελεχών των τραπεζών για δάνεια προς
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα. τόµ. ΙΔ, σ. 10207, 10208.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µετατροπή της αίτησης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του άρθρου 78 σε ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις" και το οποίο αναφέρεται
στην ενδεχόµενη απιστία στελεχών των τραπεζών για δάνεια προς νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου
του δηµόσιου τοµέα. τόµ. ΙΔ, σ. 10292, 10293, 10294,
10401.
Οµιλία του επί της αίτησης αντίρρησης για την ψήφιση
του άρθρου 78 και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10407, 10408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ,
σ. 10666, 10667.
Αναφορά του στις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. ΙΔ, σ.
10740.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10740, 10741, 10742, 10743.
Αναφορά του στην ψήφιση της τροπολογίας 390/37 (άρθρο 78) που αναφέρεται στην ενδεχόµενη απιστία στελεχών
των τραπεζών για δάνεια προς νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
και ιδιωτικού δικαίου του δηµοσίου τοµέα του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10741, 10743.
Αναφορά του στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή:
"Προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε
την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων
της Τράπεζας HSBC". τόµ. ΙΔ, σ. 10767, 10768.
Οµιλία του σε αναφορά, σχετικά µε τη χορήγηση πλήρους αυτοδυναµίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο
στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του ακαδηµαϊκού χάρτη της
χώρας. τόµ. ΙΔ, σ. 10779, 10780.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οφειλές της Γερµανίας προς την Ελλάδα. τόµ. ΙΕ, σ. 11199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11261, 11266.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11426, 11427.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 78 του ν. 4146/2013. τόµ. ΙΕ,
σ. 11300, 11301, 11302, 11303.
Οµιλία του στη συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11511.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών άσχετων µε τα υπό συζήτηση νοµοσχέδια. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11520, 11521.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11520, 1521, 11806, 11808.
Αναφορά του στην Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12073-12075.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την κατάργηση διατάξεων του
ν.1566/85 που αφορούν την εύρυθµη λειτουργία της δευτεροβάθµιας τεχνολογικής εκπαίδευσης. τόµ. ΙΖ, σ. 12208,
12209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση
των οφειλών του προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ
του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας
και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
12701.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και
ειδικό 101, µε τίτλο: "Κύρωση της 11ης τροποποίησης της
υπ’ αριθµ. 001Β/00 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της εταιρίας µε την επωνυµία Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ (ΝΒΕΕ ΑΕ)", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση των οφειλών του

προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ του Υπουργικού
Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12701.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 &
155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά
του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών
αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη
ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν
τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256
περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12785, 12811.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12876, 12877, 12899, 12900, 12902.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13199, 13200.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13239.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δηλώσεις
του Πρωθυπουργού του Λουξεµβούργου κ. Γιούνκερ περί
στοιχείων Ελλήνων καταθετών στις τράπεζες του Μεγάλου
Δουκάτου. τόµ. ΙΗ, σ. 13239, 13240, 13241, 13242.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα, τις καθυστερήσεις και τις αµφιταλαντεύσεις στη
λειτουργία του ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΗ, σ. 13267.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13419, 13426, 13427, 13428, 13429, 13430,
13431, 13432.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ και στην απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας. τόµ. ΙΗ, σ. 13420, τόµ. ΙΘ, σ. 13588, 13589.
Αναφορά του στη νέα σύσταση της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΘ,
σ. 13588.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ.
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13588, 13589.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτηση η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τον καθορισµό των νέων τιµών των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων. τόµ. Κ, σ. 14391.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγ-
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γελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14470, 14471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14978.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας που αναλογεί σε κάθε Βουλευτή στα υπό συζήτηση σχέδια νόµου. τόµ. ΚΑ, σ. 15051.
Αναφορά του στο κανάλι της Βουλής. τόµ. ΚΑ, σ. 15099.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15099, 15100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15216, 15217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων". τόµ. ΚΔ, σ. 1696, 1757, 1759, 1760.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2110, 2111.
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 15.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ.
138,139,181,182.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο
των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1687.
Αναφορά του στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη και στη στάση του απέναντι στα δηµοσιεύµατα που
τον εµπλέκουν σε "σκάνδαλο αγοραπωλησιών ακινήτων".
τόµ. Γ, σ. 1790.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1790,
τόµ. Θ, σ. 7003, τόµ. ΚΑ, σ. 14761, 14822, 14879, 15191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2118,2119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού

Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3365.
Αναφορά του στη νοµοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε
από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρα επί της παραγράφου Γ.1. του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "
Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016", που αφορά του υπαλλήλους της Βουλής και στην απόσυρση αυτής. τόµ. ΣΤ, σ.
4091.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4415.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη σχεδιαζόµενη κατάργηση του Ινστιτούτου Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ). τόµ. Ζ, σ. 5107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6162.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα
των διοικητικών αλλαγών στο χώρο της υγείας. τόµ. Θ, σ.
6753.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν.
4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’249)"" και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Θ, σ. 6802, 6803.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε καταγγελίες εργαζοµένων στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. τόµ. Θ, σ.
7003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10260.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την παραχώρηση χρήσης ακινήτου στην ΜΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ από το Δήµο Αθηναίων
για την υλοποίηση του προγράµµατος "Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρωπίνου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών" του Yπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας. τόµ. ΙΕ, σ. 11098, 11099,
11100.
Οµιλία του στη συζήτηση για τις αιτήσεις άρσεις ασυλίας
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των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Η. Παναγιώταρου,
Ν. Κακλαµάνη, Π. Τατσόπουλου και Ο. Βουδούρη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11572.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις καταγγελίες για τη
Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου. τόµ. ΙΖ, σ.
12684, 12685.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία της Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής. τόµ. ΙΘ, σ.
13739, 13740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 73, 243, 244.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 604.
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καβάλας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 15.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 303,
τοµ. ΙΖ, σ. 12845.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 38 και ειδικό 17 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου
2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015" (Α’ 152), όπως ισχύει" (Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ,
ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3826.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4555.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναφορά της επιδότησης του κόστους µισθοδοσίας στο 12%
για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στους Νοµούς Καβάλας και Δράµας. τόµ. ΙΑ, σ. 8216, 8217.
Εκλογή του ως Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΔ, σ.
10721.
Αναφορά του για την εκλογή του στη θέση του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΔ, σ. 10808.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη βοµβιστική ενέργεια
στο Μαραθώνιο της Βοστόνης. τόµ. ΙΔ, σ. 10808.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στο κατέβασµα της ναζιστικής σηµαίας από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης από τον
Λάκη Σάντα και τον Μανώλη Γλέζο. τόµ. ΙΕ, σ. 10872.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.

τόµ. ΙΕ, σ. 10875, 10885, 11020, 11026, 11027, 11028,
11032, 11033, 11034, 11036, 11040, 11044, 11045,
11046, 11047, 11055, 11063, 11068, 11154, 11204,
11205, 11244, 11250, 11254, 11300, 11303, 11308,
11422, 11424, 11425, 11426, 11427, 11428, τόµ. ΙΣΤ, σ.
11557, 12152, τόµ. ΙΖ, σ. 12216, 12217, 12371, 12372,
12395, 12792, 12798, 12799, 12800, 12801, 12802,
12803, τόµ. ΙΗ, σ. 12882, 12884, 12942, 12944, 12945,
12946, 13325, 13333, 13409, 13413, 13457, 13458,
13461, 13464, τόµ. Κ, σ. 14438, 14439, τόµ. ΚΑ, σ.
14787, 14789, 14811, 14817, 14841, 14842, 14845,
14931, 14939, 14940, 14964, 14968, 14973, 15068,
15076, 15078, 15223, 15229, τόµ. ΚΒ, σ. 80, 235, 241,
306, 308, 310, 312, 332, 341, 343, 344, 399, 400, 403,
422, 425, 428, 457, 459, 462, 470, 471, 507, 511, 520,
573, 574, 578, 580, 583, 584, 611, 612, 613, 615, 616,
637, 638, τόµ. ΚΓ, σ. 907, 941, 963, 967, 968, 970, 1173,
1183, τόµ. ΚΔ, σ. 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1885,
1886, 1888, 1889, 1892, 1894, 1895, 1897, 1900, 1901,
1902, 1903, 1904.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10879.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη δολοφονική επίθεση
κατά µεταναστών εργατών στα φραουλοχώραφα της Νέας
Μανωλάδας Ηλείας. τόµ. ΙΕ, σ. 11020, 11041.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
ΙΕ, σ. 11033,11034,11427, 11428, τόµ. ΙΗ, σ. 12881,
12882.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του
"Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 11035.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τον κίνδυνο που διατρέχουν οι χώρες του ευρώ
από τη διακοπή της χρηµατοδότησης των τραπεζών τους µέσω ELA από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. τόµ. ΙΕ, σ.
11058, 11059.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο διεξάγεται και οργανώνεται η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων. τόµ. ΙΕ, σ.
11059.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την επαναλειτουργία του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου στο Νοσοκοµείο Παίδων "Η Αγία Σοφία".
τόµ. ΙΕ, σ. 11063.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις εργολαβικές διεκδικήσεις της κοινοπραξίας
"ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε." από το ελληνικό δηµόσιο. τόµ. ΙΕ, σ.
11067.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την υποβάθµιση της οργανικότητας σε δηµόσια
σχολεία των νησιών της Δωδεκανήσου. τόµ. ΙΕ, σ. 11069.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις αποδράσεις από τις Φυλακές Τρικάλων. τόµ.
ΙΕ, σ. 11243.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την απόδοση των µέτρων στήριξης της ελληνικής
αλιείας και τον εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών. τόµ. ΙΕ,
σ. 11250.
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Αναφορά του (Προεδρεύων) στη µη προσέλευση των Υπουργών κατά την διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου,
µε αποτέλεσµα τη µη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
τόµ. ΙΕ, σ. 11305, τόµ. ΙΖ, σ. 12220, 12658, τόµ. ΙΗ, σ.
13452, 13456, τόµ. ΚΒ, σ. 571.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη λειτουργία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Φιλιππούπολη. τόµ. ΙΕ, σ. 11308.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). τόµ. ΙΕ, σ. 11310.
Αναφορά του (Προεδρεύων) σχετικά µε τη διαχείριση του
χρόνου συζήτησης των νοµοσχεδίων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11557.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον τρόπο διεξαγωγής της
συζήτησης της πρότασης νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας". τόµ.
ΙΣΤ, σ. 12141.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην εµφάνιση των Βουλευτών εντός της Αιθούσης του Κοινοβουλίου. τόµ. ΙΣΤ, σ.
12148.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της
λαϊκής οικογένειας". τόµ. ΙΣΤ, σ. 12150.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθήνας "Ο
Άγιος Σάββας" και της Άννας-Μαρίας-Λουΐζας Λάτση και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12376.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον τρόπο διεξαγωγής της
συζήτησης και της ψηφοφορίας επί αιτήσεων άρσης της ασυλίας Βουλευτών. τόµ. ΙΖ, σ. 12394, 12395.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης βίζας για τους Ρώσους τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα. τόµ. ΙΖ, σ. 12655.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ανάγκη συµφωνίας για νέο ρυθµιστικό σχέδιο για την Αττική. τόµ. ΙΖ, σ. 12658.
Αναφορά του στη µη προσέλευση των Υπουργών κατά
την διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. ΙΖ, σ.
12845, τόµ. ΙΘ, σ. 13727.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την επιδότηση του κόστους εργασίας
στους Νοµούς Δράµας και Καβάλας. τόµ. ΙΖ, σ. 1284512850.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την επιδότηση του κόστους εργασίας
στους Νοµούς Δράµας και Καβάλας, τόµ. ΙΘ, σ. 13727.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
για την εκλογή του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων. τόµ. Κ, σ. 14167.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά
του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου,
σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC» περί παραδοχής ή µη
της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές
καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συ-

ντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει.
τόµ. Κ, σ. 14433, 14434.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14453, 14454.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Επικρατείας: "Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ, σ. 15230, 15233.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της
αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 243, 250.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών (και ιδιαίτερα δύο
που αφορούν την ΕΥΔΑΠ) σε θερινό Τµήµα και επί άσχετου νοµοσχεδίου. τόµ. ΚΒ, σ. 422.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση
της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του
Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΚΒ, σ. 434,463, 474.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την κατάθεση άσχετης τροπολογίας, που αφορά
το δηµόσιο τοµέα, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 508, 509.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ανάγκη επιβολής της νοµιµότητας στο έργο
κατασκευή του αυτοκινητόδροµου Αµβρακίας-Ακτίου, επανεκκίνησης των εργασιών και προστασίας των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων. τόµ. ΚΒ, σ. 571, 572.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ενσωµάτωση στο πρόγραµµα της Ελληνικής
Προεδρίας και στο πλαίσιο των δράσεων για τη δηµόσια υγεία, µιας ενηµερωτικής και προληπτικής πολιτικής υγείας
για την ηπατίτιδα B και C. τόµ. ΚΒ, σ. 304.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, αναφορικά µε τα κριτήρια διορισµού του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. τόµ. ΚΒ, σ. 401.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΚΓ, σ. 933, 934.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ.
1182, 1183.
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Αναφορά του (Προεδρεύων) στις δηλώσεις του Βουλευτή
κ. Χ. Λαζαρίδη. τόµ. ΚΔ, σ. 1780.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην πρόταση για τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του δολοφονηθέντος Παύλου
Φύσσα. τόµ. ΚΔ, σ. 1890.
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης (Ν.Δ.).
τόµ. Α, σ. 12, 15.
Διορισµός του ως Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Κυβέρνησης
Αντωνίου Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση πυρκαγιάς του Αγίου Όρους στη Χαλκιδική στις 88-2012. τόµ. Α, σ. 698, 699.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων λόγω φυσικών καταστροφών και τη µέριµνα εποπτείας και διαχείρισης των δασών. τόµ. Α, σ.
748,749.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από τη ρίψη αποβλήτων στην αποστραγγιστική "Τάφρο 66" και της βλάβης που προκαλεί
στους κατοίκους των Νοµών Πέλλας, Ηµαθίας και Πιερίας.
τόµ. Β, σ. 964,965.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του φαινοµένου της λαθροϋλοτοµίας
στα δάση της χώρας µας. τόµ. Β, σ. 1045,1046.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
της Ειδικής Γραµµατείας Δασών στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων. τόµ. Γ, σ. 2225, 2226.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περιβαλλοντική υποβάθµιση της Λίµνης Κορώνειας. τόµ. Γ, σ.
2517, 2518.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του Φράγµατος της Μεσοχώρας Τρικάλων. τόµ. Δ, σ.
2937,2938.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβάθµιση του ΙΓΜΕ και την καταβολή των δεδουλευµένων στους
εργαζοµένους του. τόµ. Δ, σ. 2938,2939.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκχώρηση δηµοσίων αγαθών. τόµ. Ε, σ. 3873,3875.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων από την αναστολή λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήµατος του ΤΕΕ. τόµ. Ε, σ. 3944, 3945.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την προστασία του υγρότοπου "Βουρκάρι" στα Μέγαρα. τόµ.
Ε, σ. 3945, 3946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4380.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαγραφή
των προστίµων που αφορούν τη στεγαστική αποκατάσταση
των νεοπροσφύγων Ποντίων από την τέως Σοβιετική Ένωση. τόµ. ΣΤ, σ. 4721, 4722.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
προστασίας του Αµβρακικού Κόλπου. τόµ. ΣΤ, σ. 4752,
4753.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το έργο " Επέκτασης Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Χανίων"
και την ένταξη του στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα " Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη "(ΕΠΠΕΡΑΑ). τόµ. ΣΤ, σ.
4754, 4755.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την παράνοµη υλοτόµηση. τόµ. ΣΤ, σ. 4755,
4756.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκρατικοποίηση της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ). τόµ. Ζ, σ. 5408, 5409.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Κτηµατολόγιο της Σύµης. τόµ. Ζ, σ. 5410, 5411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν.
4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’249)"" και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Θ, σ. 6807-6809, 6811, 6824,
6825.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7076, 7101, 7102, 7103, 7104, 7127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση των τροποποιήσεων των άρθρων 25 και 26 της Σύµβασης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την προστασία και τη χρήση
των διασυνοριακών υδάτων και των διεθνών λιµνών". τόµ.
ΙΑ, σ. 8671.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8674,
8675, 8678, τόµ. ΙΗ, σ. 13335, 13358, 13359, 13409,
13410, 13413, 13421, 13431, τόµ. ΚΒ, σ. 589.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8675, 8678,
8682, 8712, 8730.
Αναφορά του στα επεισόδια στην Ιερισσό Χαλκιδικής.
τόµ. ΙΑ, σ. 8683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8842.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αρµοδιότητες του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος σε θέµατα που
αφορούν το ΥΠΕΚΑ. τόµ. Θ, σ. 7069, 7070.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έγκριση
των περιβαλλοντικών όρων όσον αφορά τη χωροθέτηση
του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥ.Υ) στη
θέση Λίβα στη Ζάκυνθο. τόµ. Θ, σ. 7156, 7158.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις οικολογικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων στο τοπικό διαµέρισµα Θυρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΙΑ, σ. 8276, 8277.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αλόγιστη
χρήση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. ΙΑ, σ. 8457, 8458.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Πάρκο
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης".
τόµ. ΙΑ, σ. 8459, 8460.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πορεία των εργασιών κατάρτισης του Εθνικού Κτηµατολογίου. τόµ. ΙΑ, σ.
8495, 8497.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τουριστική αξιοποίηση της Νήσου Οξειάς του συµπλέγµατος Εχινάδων. τόµ. ΙΓ, σ. 9688, 9689.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ, σ.
9794.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των υδατικών πόρων. τόµ. ΙΓ, σ. 9794, 9801.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπερφόρτωση του ΧΥΤΑ Φυλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9841, 9843.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
µεγάλης έκτασης του Νοµού Τρικάλων σε καθεστώς υψηλής προστασίας µε το Δίκτυο "Natura 2000". τόµ. ΙΓ, σ.
9844, 9845.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αναγκαιότητα
προώθησης και άµεσης εφαρµογής προγραµµάτων κοµποστοποίησης. τόµ. ΙΔ, σ. 10179, 10180.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επικινδυνότητα για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον από τη
λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης. τόµ. ΙΔ, σ. 10772,
10773.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
κατασκευής του φράγµατος στο Αώο ποταµό. τόµ. ΙΕ, σ.
10971, 10972.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση αποκοµιδή των συσσωρευµένων απορριµµάτων από την Τρίπολη. τόµ. ΙΕ, σ. 10973, 10974.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάλειψη του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης". τόµ. ΙΕ, σ. 11350, 11306.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12048 - 12050,
12051, 12063, 12064, 12065.
Αναφορά του στην Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12075.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα µέτρα για τη νέα αντιπυρική περίοδο. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12111, 12112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13333, 13338, 13356-13358, 13359, 13365.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
αδειών για υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης νερού. τόµ. ΙΗ,
σ. 13378, 13379.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την έγκριση πρότασης για συζήτηση τροπολογιών (572 και 593)
που αφορούν το θέµα της κατάργησης της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάργηση υπουργικής απόφασης που εξειδικεύει αυτήν την γενικής ισχύος Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου σε ό,τι αφορά την ΕΡΤ και που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13406, 13407, 13408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13406, 13407, 13408, 13410, 13411, 13413,
13421-13423, 13424, 13426, 13429, 13430, 13431,
13432.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ και στην απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας. τόµ. ΙΗ, σ. 13408.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εταιρεία
"ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.". τόµ. ΙΘ, σ. 13788, 13789.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 522, 540-542, 546, 550, 578, 580, 589591, 592, 638.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
αναθεώρησης των ορίων της Περιοχής Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών "Δυτικές Ακτές Αιτωλοακαρνανίας-Σύµπλεγµα Εχινάδων". τόµ. ΚΔ, σ. 2306, 2308.
ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΑΓΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Σάµου (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./Ε.Κ.Μ.).
τόµ. Α, σ. 12, 15.
Οµιλία της σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α) σχετικά µε την ανάγκη καταβολής αποζηµιώσεων των µαστιχοπαραγωγών Χίου που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές και β) σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποκατάστασης
των ζηµιών µετά την καταστροφική φωτιά στη Χίο. τόµ. Α,
σ. 635,637.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων του αγροτικού κόσµου. τόµ. Ε, σ. 3921.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6257.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την φορολογική επιβάρυνση στα νησιά του Αιγαίου. τόµ. Ι, σ. 8020.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10875, 10876.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποβάθµιση των υπηρεσιών υγείας στο Νοµό Σάµου. τόµ. ΙΖ, σ.
12199, 12200.
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ιωαννίνων (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 15.
Διορισµός του ως Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 30.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ". τόµ. Α, σ. 263,264.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ". τόµ. Α, σ. 440,441.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επικείµενη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ. τόµ. Α, σ. 490,491.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχεδιασµό της Κυβέρνησης για τον ΟΣΕ και τις σιδηροδροµικές
µεταφορές. τόµ. Α, σ. 492,493.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συνέχιση
των εργασιών κατασκευής του Αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. τόµ. Α, σ. 530, 531.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ελέγχου και περιορισµού στην κυκλοφορία τετράτροχων
µοτοποδηλάτων στην περιοχή των Μαλίων Κρήτης. τόµ. Α,
σ. 627,628.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα, τη χρηµατοδότηση και την πορεία των έργων κατασκευής του αυτοκινητόδροµου της Κεντρικής Ελλάδας Ε65. τόµ. Α, σ. 695,696.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποπεράτωσης των µεγάλων κατασκευαστικών έργων. τόµ. Α, σ. 696, 697,698.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία των κυλιόµενων σκαλών στο Διεθνές Αεροδρόµιο Ρόδου. τόµ. Α, σ. 728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταβίβαση της λειτουργίας και της συντήρησης της Εγνατίας Οδού
και των τριών κάθετων αξόνων της στο Ταµείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου. τόµ. Α, σ. 731.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Μετρό
Θεσσαλονίκης. τόµ. Α, σ. 830.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
των οδικών έργων της Λακωνίας. τόµ. Β, σ. 1736,1737.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σύνδεση
Αλεξανδρούπολης και Μπουργκάς µε σιδηροδροµική
γραµµή. τόµ. Β, σ. 1738,1739.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραχώρηση συντήρησης και εκµετάλλευσης της Εγνατίας Οδού σε
ιδιώτες. τόµ. Γ, σ. 1778,1779.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή της Ιόνιας Οδού. τόµ. Δ, σ. 2856, 2857.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο οδικό δίκτυο του Νοµού Πέλλης. τόµ. Δ, σ. 2929,2930.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3382.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
υλοποίησης του ΕΣΠΑ. τόµ. Ε, σ. 3909,3910.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση
των σεισµοπλήκτων στους Νοµούς Αχαϊας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας. τόµ. Ε, σ. 3910,3911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4388.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του έργου "Ολυµπία Οδός". τόµ. ΣΤ, σ. 4863, 4864.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στις εργασίες κατασκευής του
ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ, σ. 4904.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το έργο ύδρευσης της Κέρκυρας και των Παξών. τόµ. Ζ, σ. 5047,
5048.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και της έκτασης της Ναυτικής Βιοµηχανικής Περιοχής Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ζ, σ. 5243, 5244.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ. τόµ. Ζ, σ. 5467, 5468.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δηµοσιεύ-

µατα για αρνητική εξέλιξη στη διαπραγµάτευση για την Ολυµπία Οδό. τόµ. Ζ, σ. 5468, 5469.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Ολυµπία
Οδό. τόµ. Ζ, σ. 5479, 5480.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των τιµών των εισιτηρίων των µέσων µαζικής µεταφοράς (ΜΜΜ). τόµ. Ζ, σ. 5481.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση των
µεγάλων οδικών αξόνων που εκτελούνται µε συµβάσεις παραχώρησης. τόµ. Η, σ. 6467, 6468, 6469.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επικινδυνότητα
του εθνικού δικτύου Αντιρρίου - Ιωαννίνων, Αµφιλοχίας Λευκάδας - Πρέβεζας και την καθυστέρηση των εργασιών
του οδικού άξονα Αµβρακίας - Ακτίου. τόµ. Η, σ. 6469,
6470.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ενέργειες
για το χαρακτηρισµό της Χίου ως πυρόπληκτης περιοχής
και τη χρηµατοδότησή της από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλληλεγγύης. τόµ. Θ, σ. 6725, 6726.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας των δηµοσίων ΚΤΕΟ. τόµ. Θ, σ. 6727,
6728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή της Ιόνιας Οδού. τόµ. Θ, σ. 6732, 6733.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του βορείου οδικού άξονα Κρήτης. τόµ. Θ, σ. 6888,
6889.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το νέο διεθνές αεροδρόµιο στο Καστέλλι. τόµ. Θ, σ. 6890.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε βελτιωτικές παρεµβάσεις στο ύψος της Αγίας Μαρίνας Σκαφιδαρά για την αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων στην εθνική οδό ΚαστελλίουΣητείας στην Κρήτη. τόµ. Θ, σ. 7008, 7009.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση των σεισµοπαθών της 8ης Ιουνίου του 2008 του
Νοµού Ηλείας. τόµ. Ι, σ. 7557.
Αναφορά του στις δηλώσεις του κ. Χ. Ράινχενµπαχ. τόµ.
Ι, σ. 7558.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7558.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του πολιτικού αεροδροµίου της Ανδραβίδας. τόµ. Ι, σ.
8013, 8014.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του οδικού άξονα "Ρυζόµυλος-Πύλος-Μεθώνη". τόµ.
ΙΑ, σ. 8293.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επανασύνδεση των παροχών νερού στο Δήµο Δραπετσώνας και
Κερατσινίου. τόµ. ΙΑ, σ. 8294, 8295.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πώληση
του αεροδροµίου του Ελληνικού παρά την ύπαρξη αντίθετης
απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας. τόµ. ΙΑ, σ.
8469, 8470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8733.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των υδατικών πόρων. τόµ. ΙΓ, σ. 9793, 9806,
9808.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10004, 10005.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10096.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόσληψη από το Γενικό Γραµµατέα Μεταφορών ως συµβούλου ατόµου για το οποίο εκκρεµεί δίωξη σε βαθµό κακουργήµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 11065.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εργολαβικές διεκδικήσεις της κοινοπραξίας "ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε." από το
ελληνικό δηµόσιο. τόµ. ΙΕ, σ. 11066, 11067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11792, 11802, 11804, 11808,
11809.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών, και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας συνεργασίας για Δορυφορική Πλοήγηση µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφετέρου". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11854.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11999, 12007, 12014, 12015.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον καθορισµό των αποδοχών των εργαζοµένων στις Αστικές Συγκοινωνίες. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12029, 12030.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση των οδικών έργων των τµηµάτων Κορίνθου - Πάτρας της
Ολυµπίας Οδού, της Ιονίας Οδού και του Άξονα Ακτίου Αµβρακίας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12030, 12032.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τουριστική ανάπτυξη των νησιών του Αργοσαρωνικού και της ευρύτερης περιοχής Αργολίδας και Ερµιονίδος. τόµ. ΙΣΤ, σ.
12032, 12033.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις διαδικασίες συγχώνευσης των φορέων "ΟΣΚ Α.Ε."-"ΔΕΠΑΝΟΜ
Α.Ε."-"ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." και µετατροπής
τους σε "ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.". τόµ. ΙΣΤ, σ.
12085.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή της "ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ". τόµ. ΙΖ, σ. 12602.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση της µελέτης του έργου του περιφερειακού δρόµου Αλεξανδρούπολης. τόµ. ΙΖ, σ. 12604.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του µη επιλέξιµου ΦΠΑ των έργων του ΕΣΠΑ του
Δήµου Φαιστού. τόµ. ΙΖ, σ. 12605.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση του οδικού έργου της παράκαµψης Βασιλικού Ευβοίας. τόµ. ΙΗ, σ. 13246, 13247.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάσταση συστήµατος Common User Terminal Equipment
(C.U.T.E.) στο Αεροδρόµιο Χανίων. τόµ. ΙΗ, σ. 13272.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
των έργων επί του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού στο
τµήµα Μάνδρα-Ψαθάδες-Διδυµότειχο. τόµ. ΙΗ, σ. 13370,
13371.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα οργανικά
και λειτουργικά προβλήµατα στα αστικά λεωφορεία. τόµ.
ΙΗ, σ. 13372.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων. τόµ. ΙΘ, σ. 13564.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ανεξάρτητοι
Έλληνες). τόµ. Α, σ. 12, 15.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Βύρωνα
Πολύδωρα, µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει την εκλογική
περιφέρεια Β’ Αθηνών. τόµ. Α, σ. 8.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 63-66,
188,189,190,191.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 188,
τόµ. Β, σ. 984, τόµ. Η, σ. 6095, τόµ. ΙΑ, σ. 8355, τόµ. ΙΔ, σ.
10405, 10406, 10653, τόµ. ΙΕ, σ. 10875, 11424, 11425,
τόµ. ΙΗ, σ. 12946.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας,
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις
θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 375.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή"
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 977.
Οµιλία του επί της απόσυρσης της παραγράφου 4 του άρθρου 4 που είχε προστεθεί σαν νοµοτεχνική βελτίωση στη
Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων για τη συµφωνία συµβιβασµού µε τη "SIEMENS" στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ.
993,994.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Β, σ. 1023, τόµ. Ζ, σ. 5594.
Αναφορά του στη 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Μνήµης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. τόµ. Β, σ. 1024.
Αναφορά του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και
ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ.
Β, σ. 1140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1140.
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Αναφορά του στην γενική απεργία της 26ης Σεπτεµβρίου
2012. τόµ. Γ, σ. 1789.
Αναφορά του στην πρόταση για διακοπή των εργασιών
της Βουλής από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας και τους Ανεξάρτητους Έλληνες, λόγω της γενικής απεργίας της 26ης Σεπτεµβρίου 2012. τόµ. Γ, σ. 1789.
Αναφορά του στην ηµέρα µνήµης της δολοφονίας του
Παύλου Μπακογιάννη. τόµ. Γ, σ. 1789.
Αναφορά του στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη και στη στάση του απέναντι στα δηµοσιεύµατα που
τον εµπλέκουν σε "σκάνδαλο αγοραπωλησιών ακινήτων".
τόµ. Γ, σ. 1789.
Δήλωσή του ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων αποχωρεί από το Κοινοβούλιο και συµµετέχει
στις απεργιακές κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ.
τόµ. Γ, σ. 1789.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ" και σε "λίστα του
ΣΔΟΕ" που φέρονται να περιέχουν και πολιτικά πρόσωπα.
τόµ. Γ, σ. 2324, 2355.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2354-2356, 2373.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την περικοπή της επιχορήγησης των ΟΤΑ. τόµ. Γ, σ. 2541 - 2543.
Αναφορά του στην πληροφορία ότι στελέχη της τρόικας
έθεσαν θέµα εγκατάλειψης νησιών της ελληνικής επικράτειας µε πληθυσµό κάτω των εκατόν πενήντα κατοίκων. τόµ. Γ,
σ. 2541, 2543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3257,3258,3259, 3370-3372.
Αναφορά του στην ανακοίνωση από την έδρα του αποτελέσµατος της ονοµαστικής ψηφοφορίας της 31/10/2012 επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της
από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει" (Α’
174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού
Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ,
ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις", ότι το άρ-

θρο 4 του σχεδίου νόµου έγινε δεκτό, αλλά τελικά όπως
προκύπτει από την καταµέτρηση των ψήφων, το άρθρο 4
δεν έγινε δεκτό. τόµ. Ε, σ. 3866,3867.
Οµιλία του επί των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της
ψηφοφορίας επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016" και επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί επί των αντιρρήσεων αυτών. τόµ. ΣΤ, σ. 4035, 4041,
4043.
Αναφορά του στη νοµοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε
από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρα επί της παραγράφου Γ.1. του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "
Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016", που αφορά του υπαλλήλους της Βουλής και στην απόσυρση αυτής. τόµ. ΣΤ, σ.
4096, 4097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4143-4145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4524, 4525-4527.
Αναφορά του στο άρθρο 60 του Συντάγµατος το οποίο αναφέρει ότι οι Βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωµα
της γνώµης και της ψήφου κατά συνείδηση. τόµ. ΣΤ, σ.
4525, 4528.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση µόνο της πρότασης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου για σύσταση εξεταστικής επιτροπής µε αντικείµενο τη
διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στο ΔΝΤ, και της
πρότασης των Ανεξάρτητων Ελλήνων αφού και οι δυο έχουν καταθέσει την ίδια πρόταση για σύσταση εξεταστικής
επιτροπής. τόµ. Ζ, σ. 4958.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην
προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 4958, 4981, 4982, 4983, 4984,
4985, 4986.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4985,
τόµ. Η, σ. 6564, τόµ. ΙΓ, σ. 9802, 9803, τόµ. ΙΕ, σ. 11272,
11273, 11274.
Αναφορά του στην επιλογή της Κυβέρνησης για νοµοθέτηση µέσω Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Ζ, σ.
5592, 5594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ορ-
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γανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5592, 5594.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Ζ, σ. 5594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6206-6208.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6349, 6350.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Η, σ. 6350.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε το δικαίωµα
του Προεδρεύοντα να διαγράψει φράση από τα Πρακτικά
που ειπώθηκε κατά την οµιλία του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Π. Καµµένου. τόµ. Η, σ. 6350.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,
τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ),
µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης",
της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο
"Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ"
και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων"
και άλλες επείγουσες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6396.
Αναφορά του στον αριθµό των καλπών που θα στηθούν
στη ψηφοφορία επί των προτάσεων για σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, σχετικά µε την υπόθεση της
"λίστας Λαγκάρντ". τόµ. Η, σ. 6553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και

λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6553, 6562, 6563, 6564.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης και τον τρόπο ψηφοφορίας για τη
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ.
3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2
του ν.3961/2011, επί των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή
κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6608, 6609, 6612.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6608, 6609,
6612, 6654-6656, 6674, 6680, 6685, 6686.
Οµιλία του επί της συζήτησης για το κατά πόσο επηρεάζουν την διεξαγωγή της συζήτησης για τη σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής η συµπληρωµατική αναφορά
του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, µε επισυναπτόµενα έγγραφα, σχετικά µε την υπόθεση της αποκληθείσης
"λίστας Λαγκάρντ" που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον
Υπουργό Δικαιοσύνης. τόµ. Θ, σ. 6680.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και σχετικά µε τα ψηφοδέλτια που έχουν µοιραστεί και τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας. τόµ. Θ, σ. 6685, 6686.
Οµιλία του στην προ ηµερήσιας διατάξεως συζήτηση σε
επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: "Τα προβλήµατα του
αγροτικού κόσµου". τόµ. ΙΑ, σ. 8334-8337, 8351-8353,
8355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ε-
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νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση της από 31-102012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής». τόµ. ΙΑ, σ. 8367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας
της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική
συνεργασία». τόµ. ΙΑ, σ. 8383.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογίας για την επαναφορά του γένους ως
προϋπόθεση εισαγωγής στις στρατιωτικές και αστυνοµικές
σχολές, στην κύρωση συµφωνίας Ελλάδας-Νιγηρίας και απόσυρση αυτής από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΑ,
σ. 8383.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8531.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για τα πιστωτικά της ιδρύµατα.
τόµ. ΙΒ, σ. 9171, 9172.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των υδατικών πόρων. τόµ. ΙΓ, σ. 9799-9801.
Αναφορά του στην αποτυχία συγχώνευσης της Εθνικής
Τράπεζας µε τη Eurobank. τόµ. ΙΓ, σ. 10162, 10163,
10173.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη διάλυση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. τόµ. ΙΓ, σ. 10162-10164,
10171, 10173, 10174, 10175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 10292.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µετατροπή της αίτησης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του άρθρου 78 σε ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10292, 10401.
Οµιλία του επί της αίτησης αντίρρησης για την ψήφιση
του άρθρου 78 και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10406, 10408, 10409, 10653.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10828, 10829-10831, τόµ.
ΙΕ, σ. 10877, 10878.
Αναφορά του σε διατάξεις του πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών που πρόκειται να κατατεθεί στη
Βουλή µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΕ, σ.
11268, 11269, 11271, 11272, 11273, 11274.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτι-

κών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11268, 11269,
11272, 11273.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11424, 11425,
11426.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού
της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και
λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα
της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’
και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12793-12795.
Αναφορά του στην αναγνώριση των ολοκαυτωµάτων και
στο αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΖ, σ. 12794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12880.
Αναφορά του στο διαγωνισµό ιδιωτικοποίησης ΔΕΠΑ και
ΔΕΣΦΑ. τόµ. ΙΗ, σ. 12881.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 12942, 13310, 13312.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του
άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη
κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις
(Α’ 32)». τόµ. ΙΗ, σ. 13308, 13309, 13312.
Αναφορά του στις νοσηλευτικές µονάδες της νησιωτικής
Ελλάδας. τόµ. ΙΗ, σ. 13309, 13310.
Αναφορά του στο ενδεχόµενο κουρέµατος των καταθέσεων. τόµ. ΙΘ, σ. 13573.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ.
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13573.
Αναφορά του στην πληρωµή οµολόγων από το Ελληνικό
Κράτος. τόµ. ΙΘ, σ. 13573, 13574.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγ-
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γελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14478.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14981, 14982, 14983, 14984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
317.
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας). τόµ. Α, σ. 12, 15.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 153,154.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό χιλιάδων παιδιών από τους δηµόσιους παιδικούς σταθµούς. τόµ. Α, σ. 764,766.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή"
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 975,976,977.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το "Σικιαρίδειο Ίδρυµα". τόµ. Β, σ. 1732,1733,1734.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3377,3378.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Καναδά σχετικά µε την κινητικότητα των νέων". τόµ.
Ε, σ. 3780.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ). τόµ. Ε, σ. 3947.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4386, 4387.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών
της, αφενός, και της Κοινότητας των Άνδεων και των χωρών µελών της, των Δηµοκρατιών της Βολιβίας, της Κολοµ-

βίας, του Ισηµερινού, του Περού και της Βολιβαρινής Δηµοκρατίας της Βενεζουέλας, αφετέρου, µετά του Παραρτήµατος αυτής". τόµ. Ζ, σ. 5262.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5262,
τόµ. ΚΓ, σ. 1366, 1368, 1369, 1374, τόµ. ΚΔ, σ. 1865,
1875, 1877, 1885, 1886.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ελ Σαλβαδόρ
για οικονοµική συνεργασία". τόµ. Ζ, σ. 5337.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας
της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, για την τροποποίηση της
Συµφωνίας Εµπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας". τόµ.
Ζ, σ. 5344, 5345.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "Πολυκλινική Αθηνών". τόµ. Ζ, σ. 5411, 5412, 5413, 5414.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο των στελεχών
του Υπουργείου Υγείας που υπηρετούσαν στο ΕΚΑΒ. τόµ.
Ζ, σ. 5412.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για
την τροποποίηση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας, σχετικά µε την ίδρυση Προξενικών Αρχών". τόµ. Ζ, σ.
5570.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ: Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6409.
Αναφορά της σε περιστατικά που αφορούν το κόµµα του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. ΙΑ, σ. 8126.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". τόµ. ΙΑ, σ. 81358137.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8553,
8554.
Αναφορά της στην άρση ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. ΙΒ,
σ. 8855.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 8855,
τόµ. ΚΔ, σ. 1670, 1671, 1709,
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-
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φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ουκρανίας". τόµ. ΙΒ, σ. 8855.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
προσωπικού όλων των ειδικοτήτων στο Αττικό Νοσοκοµείο.
τόµ. ΙΒ, σ. 9120, 9121, 9122.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΒ, σ. 9133.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της Ουκρανίας". τόµ. ΙΓ, σ. 9908.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
σε προσωπικό και σε µέσα στο Κέντρο Προστασίας του
Παιδιού. τόµ. ΙΕ, σ. 11312, 11313, 11314, 11315.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πραγµατοποίηση των αναγκαίων εξετάσεων όλων των µαθητών κατά την εγγραφή τους στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΘ, σ. 14116,
14117.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Διακάκη, Λ. Κανέλλη, Ε.
Δούρου, Α. Μανδρέκα, Μ. Ταµήλου και Κ. Κοντογεώργου.
τόµ. ΙΗ, σ. 12951.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων 1 έως 17 και επί του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ, σ.
15262.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής
Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας
της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Υπουργείου Άµυνας
του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της
Βόρειας Ιρλανδίας και του Στρατηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού, σχετικά µε τη Λειτουργική Σχέση που αφορά το Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας (JCBRN Defence COE Functional Relationship
MOU)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της
Ρουµανίας, του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
αναφορικά µε την Ίδρυση, Διοίκηση και Λειτουργία του
Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας (JCBRN Defence COE
Operation MOU)", γ) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δη-

µοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πορτογαλίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της
Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας, σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας
που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της
Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)", δ) "Κύρωση της Συµφωνίας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε το
Υπουργικό Συµβούλιο της Ουκρανίας για την Αµοιβαία
Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών περί Άµυνας",
ε) "Κύρωση του Μνηµονίου Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων µε εξουσιοδότηση της Κυβερνήσεως της Σουηδίας σχετικά µε την καθιέρωση διµερών συσκέψεων" και στ) "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Κράτους του Κατάρ". τόµ. ΚΓ, σ. 1368, 1369,
1373.
Οµιλία της επί του παρεµπίπτοντος θέµατος σύµφωνα µε
τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου για παραβίαση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής, που αφορά την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων" στο Τµήµα της Βουλής. τόµ.
ΚΔ, σ. 1670, 1671, 1672.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων". τόµ. ΚΔ, σ. 1709-1712, 1757, 1758.
Αναφορά της στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο
34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι και στο κόµµα
"Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 1758, 1759,
1899.
Αναφορά της στην πρόταση για τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του δολοφονηθέντος Παύλου Φύσσα. τόµ.
ΚΔ, σ. 1803.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των
θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 18751877, 1899.
Αναφορά της στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Χ. Λαζαρίδη. τόµ. ΚΔ, σ. 1899.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Αχαϊας (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./Ε.Κ.Μ.).
τόµ. Α, σ. 12, 15.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο
των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1686.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2396.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την ιατροφαρµακευτι-
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κή περίθαλψη, το επίδοµα ανεργίας και τη σύνταξη των
καλλιτεχνών. τόµ. Ε, σ. 3949, 3950, 3951.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4422.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα Προγράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας. τόµ. Η, σ. 5786.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6502.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8581.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οφειλές της Γερµανίας προς την Ελλάδα. τόµ. ΙΕ, σ. 11183.
Αναφορά της στην απόφαση της Κυβέρνησης για επιστράτευση των εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11565.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11565.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14951.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15228.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1190.
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ανεξάρτητοι
Έλληνες). τόµ. Α, σ. 12, 15.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απονοµή
δικαιοσύνης στα φαινόµενα διαφθοράς στο Πυροσβεστικό
Σώµα. τόµ. Α, σ. 457, 458.
Αναφορά του στη τροπολογία 14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος
διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου
έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 591,592,593,595.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τους διορισµούς Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων. τόµ. Α, σ.
661,662,663,673,674.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 674,
τόµ. Β, σ. 994,1002, 1700,1701,1705, 1712, τόµ. Γ, σ.
2227, 2544,2553,2554, τόµ. Ζ, σ. 5120, 5121, 5127, τόµ.
Θ, σ. 6623, 6979, τόµ. ΙΔ, σ. 10411, τόµ. ΙΕ, σ. 11195,
11196, 11345, τόµ. ΙΣΤ, σ. 12079, τόµ. ΙΖ, σ. 12216,
12217, 12801, τόµ. ΙΗ, σ. 13302, τόµ. ΙΘ, σ. 13573,

13574, 13578, τόµ. ΚΑ, σ. 14795, 14857, 14860, 14861,
14862, 14863, τόµ. ΚΔ, σ. 1675, 1696, 1799, 1888, 2036,
2110, 2118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο
των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1699,1700,1701,1711,1712.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την περικοπή της επιχορήγησης των ΟΤΑ. τόµ. Γ, σ. 2539 - 2541,
2553, 2554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 3203, 3204, 3205.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2011 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013. τόµ. Ε, σ. 3990.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Ζ, σ. 5070,
5080, 5081, 5083, 5084, 5085.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Οικονοµικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών
της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες
διατάξεις", είναι σύννοµες και έχουν σχέση µε το νοµοσχέδιο. τόµ. Ζ, σ. 5120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών
Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5120,
5121, 5132, 5142.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
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Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6621-6623.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε δηµοσιεύµατα εφηµερίδας για έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης. τόµ. Θ, σ. 6977, 6978, 6979.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µετατροπή της αίτησης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του άρθρου 78 σε ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10293.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οφειλές της Γερµανίας προς την Ελλάδα. τόµ. ΙΕ, σ. 11195,
11196.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013". τόµ.
ΙΕ, σ. 11345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11374, 11375,
11376, 11421.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις γερµανικές αποζηµιώσεις και την άδεια εκτέλεσης της απόφασης
του Διστόµου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12078, 12079.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3861/2010 από όλους τους φορείς
του δηµοσίου. τόµ. ΙΖ, σ. 12215, 12216.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 &
155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά
του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών
αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη
ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν
τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256
περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12771-12774, 12804,
12805, 12806.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΖ, σ. 12804,
12805.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του
άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη
κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις
(Α’ 32)». τόµ. ΙΗ, σ. 13302.
Αναφορά του στη νέα δικοµµατική Κυβέρνηση. τόµ. ΙΘ,
σ. 13536.
Οµιλία του στο σχέδιο του νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της
Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13536, 13537, 13576 - 13578.

Αναφορά του στο ενδεχόµενο κουρέµατος των καταθέσεων. τόµ. ΙΘ, σ. 13577.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Σερβίας για συνεργασία στον τοµέα
της γεωργίας". τόµ. ΙΘ, σ. 13691.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14442, 14444.
Οµιλία του επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο και τους Ανεξάρτητους Έλληνες,
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012,
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14795, 14862, 14863, 14974,
14975, 14985.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της προτάσεως του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς / Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του
κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που
θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και
το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις
παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης
κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια» και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. ΚΑ,
σ. 15040.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας που αναλογεί σε κάθε Βουλευτή στα υπό συζήτηση σχέδια νόµου. τόµ. ΚΑ, σ. 15040.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15040, 15048-15050.
Οµιλία του επί του παρεµπίπτοντος θέµατος σύµφωνα µε
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τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου για παραβίαση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής, που αφορά την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων" στο Τµήµα της Βουλής. τόµ.
ΚΔ, σ. 1674, 1675.
Οµιλία του σχετικά µε την έγκριση της άδειας απουσίας
του Γ. Παπανδρέου στο εξωτερικό. τόµ. ΚΔ, σ. 1721.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο
34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι και στο κόµµα
"Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 1744, 1769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων". τόµ. ΚΔ, σ. 1769-1771, 1775, 1776, 1777, 1778,
1779, 1782, 1783.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκτέλεση
της απόφασης της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου για το Δίστοµο. τόµ. ΚΔ, σ. 1797, 1798, 1799, 1800, 1802.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο
34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι. τόµ. ΚΔ, σ.
1887.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των
θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 1887,
1888, 1889, 1891, 1894, 1901.
Αναφορά του επί του άρθρου 6 της τροπολογίας 828, που
αφορά την εξαίρεση από το πόθεν έσχες τις µετοχές των εταιρειών, που κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις" και η οποία αποσύρθηκε. τόµ. ΚΔ, σ. 2036, 2037.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2036, 2037, 2056, 2058,
2101, 2103, 2105, 2109, 2110, 2113.
Αναφορά του στο κόµµα «Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή
Αυγή». τόµ. ΚΔ, σ. 2103.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την εταιρεία "Ελληνικά Πετρέλαια
Α.Ε.". τόµ. ΚΔ, σ. 2168.
ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ροδόπης (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 15.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη εξόρυξη χρυσού στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, Κιλκίς και Θράκης.
τόµ. Ζ, σ. 5189, 5208.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6520.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 6532.
Επιστολή του για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Η. Παναγιώταρου, Ν. Κακλαµάνη,
Π. Τατσόπουλου και Ο. Βουδούρη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11579.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ε-

νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 538.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δράµας (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 15.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόµατα. τόµ. Α, σ. 774,790.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκποίηση λιγνιτικών κοιτασµάτων σε Δράµα και Ελασσόνα. τόµ.
Α, σ. 828.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις, τους µισθούς και τις συντάξεις. τόµ. Γ, σ.
2195,2208.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4453.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης
Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην προσφυγή στο
ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου.
τόµ. Ζ, σ. 5015.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα Προγράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας. τόµ. Η, σ. 5783, 5839.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6144.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων του ΜΕΤΡΟ και στην επίταξή τους. τόµ. Θ, σ.
6950, 6951.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων αποδοχών στους εργαζόµενους στο
"Χιονοδροµικό Κέντρο Φαλακρού Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ". τόµ. Θ, σ. 6949, 6950, 6951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας" και άλλες διατάξεις. τόµ. Ι, σ. 7976.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή του προνοιακού επιδόµατος στους οροθετικούς ασθενείς. τόµ. ΙΑ, σ. 8217, 8218, 8219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9219.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 32 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9764, 9891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Σύ-
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σταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10701-10703.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10818.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 11020.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση κατά µεταναστών
εργατών στα φραουλοχώραφα της Νέας Μανωλάδας Ηλείας. τόµ. ΙΕ, σ. 11021.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο
Πυροσβεστικό Σώµα. τόµ. ΙΖ, σ. 12177, 12178.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις σοβαρές
ελλείψεις που αντιµετωπίζει το φαρµακείο του Γενικού Νοσοκοµείου της Δράµας. τόµ. ΙΘ, σ. 13606, 13607.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14826, 14837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15230, 15231.
Αναφορά του στην επικείµενη αµερικανική επέµβαση στη
Συρία. τόµ. ΚΓ, σ. 1137.
Αναφορά του στην Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ.
ΚΓ, σ. 1137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Βουλγαρίας σχετικά µε Διασυνοριακές Επιχειρήσεις για
Εναέρια Αστυνόµευση". τόµ. ΚΓ, σ. 1137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1200.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής
Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας
της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Υπουργείου Άµυνας
του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της
Βόρειας Ιρλανδίας και του Στρατηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού, σχετικά µε τη Λειτουργική Σχέση που αφορά το Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας (JCBRN Defence COE Functional Relationship
MOU)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της
Ρουµανίας, του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της

Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
αναφορικά µε την Ίδρυση, Διοίκηση και Λειτουργία του
Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας (JCBRN Defence COE
Operation MOU)", γ) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πορτογαλίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της
Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας, σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας
που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της
Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)", δ) "Κύρωση της Συµφωνίας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε το
Υπουργικό Συµβούλιο της Ουκρανίας για την Αµοιβαία
Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών περί Άµυνας",
ε) "Κύρωση του Μνηµονίου Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων µε εξουσιοδότηση της Κυβερνήσεως της Σουηδίας σχετικά µε την καθιέρωση διµερών συσκέψεων" και στ) "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Κράτους του Κατάρ". τόµ. ΚΓ, σ. 1367.
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας (Ν.Δ.).
τόµ. Α, σ. 12, 15.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σωφρονιστικών καταστηµάτων της χώρας. τόµ. Α, σ. 275.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ζήτηµα
της σύλληψης και κράτησης των οροθετικών γυναικών. τόµ.
Α, σ. 276, 277.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στελέχωση του Γενικού Καταστήµατος Κράτησης Νιγρίτας. τόµ. Α,
σ. 279, 280.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον Πακιστανό λαθροµετανάστη στο τραγικό συµβάν της Πάρου. τόµ. Α,
σ. 500,501.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την απόπειρα εξώδικου συµβιβασµού µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της "SIEMENS". τόµ. Α, σ. 555,556,561.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου
έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 566,585-587,600.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς ψήφιση τροπολογιών
που είναι άσχετες µε τα νοµοσχέδια που συζητούνται. τόµ.
Α, σ. 585.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση των άρθρων του Ποινικού Κώδικα περί βλασφηµίας.
τόµ. Β, σ. 1042,1043,1044.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταθέσεις πολιτικών σε ελβετικές τράπεζες και την αναζήτηση παράνοµων κεφαλαίων που µεταφέρθηκαν στο εξωτερικό.
τόµ. Γ, σ. 1780,1781.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κάλυψης των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών της
υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης των καταστηµάτων κράτησης. τόµ. Γ, σ. 2229, 2230.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
εφαρµογής ποινικών διατάξεων για την βλασφηµία των
Θείων. τόµ. Γ, σ. 2424, 2425.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την λήψη µέτρων αποτροπής περιστατικών βίας κατά αλλοδαπών. τόµ.
Γ, σ. 2426, 2427.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου "Athens Indymedia". τόµ. Δ, σ. 2867,
2868.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
στα µέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια. τόµ. Ε, σ.
3333,3334.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
συνταγµατικής αναθεώρησης και την τήρηση της νοµιµότητας στις προαγωγές στο Δικαστικό Σώµα. τόµ. Ε, σ. 3334,
3335.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4487, 4488.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις δικαστικές διώξεις
εναντίον αγροτοσυνδικαλιστών. τόµ. ΣΤ, σ. 4675.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
διορισµού µόνιµου υποθηκοφύλακα Καστοριάς. τόµ. Ζ, σ.
5060.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόδραση του Αφγανού δολοφόνου του Αθανασίου Λαζανά από τη
στέγη ανηλίκων στη Νέα Ιωνία Βόλου, µετά τη µεταφορά
του µε δικαστική απόφαση από τις φυλακές ανηλίκων Αυλώνος. τόµ. Ζ, σ. 5403, 5404.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάθεση σχεδίου νόµου για το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό έγκληµα. τόµ. Ζ, σ. 5465, 5466.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το
άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των προτάσεων που
κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης
Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι
Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής
κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6692.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε καταγγελίες εργαζοµένων στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. τόµ. Θ, σ.
7003.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Ι, σ.
7530.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα της Κλειστής Φυλακής Τρικάλων. τόµ. Ι, σ. 7555,
7556.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8692.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8629, 8630,
8638.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ, σ.
9787.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόδραση των κρατουµένων από τις φυλακές Τρικάλων. τόµ. ΙΓ, σ.
9787, 9788.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποσυµφόρηση των φυλακών της χώρας. τόµ.
ΙΓ, σ. 10032, 10033.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για την εκλογή του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΔ, σ. 10712.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δυνατότητα αξιοποίησης των Αγροτικών Φυλακών της Χώρας. τόµ.
ΙΔ, σ. 10777, 10778.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί µετατροπής στρατοπέδων σε κέντρα κράτησης
για τους οφειλέτες δηµοσίου. τόµ. ΙΕ, σ. 10969, 10970.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις γερµανικές αποζηµιώσεις και την άδεια εκτέλεσης της απόφασης
του Διστόµου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12078, 12079.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία βελτιωµένων φυλακών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12113, 12114.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα
τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παρ. 1-3 του
Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού της Βουλής,
µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν
λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας
στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.)
και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ,
σ. 12824.
Παραίτησή του από τη θέση Υφυπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. τόµ. ΙΘ, σ.
13564.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δη-
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µόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15043, 15044.
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαϊας (Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας). τόµ. Α, σ. 12, 15.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 85,86.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο πρόγραµµα δακοκτονίας.
τόµ. Α, σ. 249, 250,251.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να ακυρωθεί η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων
που ήταν προγραµµατισµένες για την Πέµπτη 2 Αυγούστου
και να συζητηθούν την Τρίτη 21 Αυγούστου. τόµ. Α, σ. 314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 314, 363.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ανάκλησης της ιδιωτικοποίησης της ΑΤΕ. τόµ. Α, σ.
416,417,418.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχεδιασµό της Κυβέρνησης για τον ΟΣΕ και τις σιδηροδροµικές
µεταφορές. τόµ. Α, σ. 491,492.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποπεράτωσης των µεγάλων κατασκευαστικών έργων. τόµ. Α, σ. 696, 697, 698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 851-853, 876, 906-908,936.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 10671069,1073,1074, 1118 – 1120, 1152.
Αναφορά του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και
ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ.
Β, σ. 1069.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το αν
πρέπει να εισαχθούν προς συζήτηση ή όχι και να συζητηθούν ή όχι ως κατεπείγουσες, δυο τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9,
που αφορούν θέµατα του Υπ. Ναυτιλίας και που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή
δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1069.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ.
1073,1074, τόµ. ΙΑ, σ. 8051, τόµ. ΙΒ, σ. 9132, 9147, τόµ.
ΚΑ, σ. 14792, τόµ. ΚΒ, σ. 600.

Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ.
1073,1074, τόµ. Η, σ. 6199.
Αναφορά του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και
ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ.
Β, σ. 1119, 1120.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση δύο (2) επικαίρων
ερωτήσεων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων
των νεφροπαθών. τόµ. Γ, σ. 2337,2339,2340.
Αναφορά του στον αγώνα των εργαζοµένων των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, στις αγροτικές κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο της Κρήτης και στις συλλήψεις έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. τόµ. Γ, σ. 2362.
Αναφορά του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
συζήτηση της πρότασης νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών" η οποία εµπίπτει στους περιορισµούς
της παραγράφου 3 του άρθρου 73 του Συντάγµατος και εισάγεται προς συζήτηση αλλά όχι προς ψήφιση. τόµ. Γ, σ.
2362.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2362, 2363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3393,3394.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3773, 3774.
Αναφορά του στη διάταξη σχετικά µε την ένταξη του Ταµείου των Δηµοσιογράφων στο ΕΟΠΥΥ. τόµ. Ε, σ. 3774.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση
των σεισµοπλήκτων στους Νοµούς Αχαϊας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας. τόµ. Ε, σ. 3910.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4067-4069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4293, 4294-4296.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό των φοροελεγκτικών µηχανισµών και την πάταξη
της φοροδιαφυγής. τόµ. ΣΤ, σ. 4774.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην
προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 4969, 4970.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ)1338/2001 και (ΕΕ)1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5535-5537.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5599, 5616, 5618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6077, 6078, 6196-6198, 6199, 6266, 6267.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Η, σ. 6197.
Αναφορά του στην κίνηση του µουσουλµάνου Βουλευτή
Ροδόπης κ. A. Χατζή Οσµάν να φωτογραφηθεί µε φόντο
µια σηµαία στην οποία εµφανίζεται η Θράκη ως ανεξάρτητη. τόµ. Η, σ. 6487.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος

της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6642.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών και στην επίταξή τους. τόµ. Θ, σ. 7205, 7226.
Οµιλία του στις κινητοποιήσεις των αγροτών. τόµ. Θ, σ.
7205, 7226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Θ, σ.
7205-7207, 7226, 7227, 7233.
Αναφορά του στη σύλληψη των φερόµενων ως µελών
τροµοκρατικής οργάνωσης και στις κατηγορίες για ξυλοδαρµό τους. τόµ. Θ, σ. 7234.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: "α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Ι, σ. 7830.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση των τροπολογιών στη σύµβαση του Υπ. Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε
Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7853.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 7853, 7857.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8049, 8050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". τόµ. ΙΑ, σ. 8142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για Συνεργασία στον τοµέα της Ενέργειας". τόµ. ΙΑ, σ.
8660.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΒ, σ. 9131, 9132.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για τα πιστωτικά της ιδρύµατα.
τόµ. ΙΒ, σ. 9183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9183, 9184, 9217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δια-

386
µόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9964 – 9966, 10053, τόµ. ΙΔ, σ. 10209
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 390 και ειδικό 37, που έγινε
δεκτή και ενσωµατώθηκε σαν άρθρο 78 στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις" και το οποίο αναφέρεται στην ενδεχόµενη απιστία στελεχών των τραπεζών για δάνεια προς
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα. τόµ. ΙΔ, σ. 10209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε τον Αγωγό Φυσικού Αερίου The
Trans Adriatic Pipeline Project µετά του Παραρτήµατος αυτής". τόµ. ΙΔ, σ. 10213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11174, 1117511177, 11262, 11263.
Αναφορά του σε διατάξεις του πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών που πρόκειται να κατατεθεί στη
Βουλή µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΕ, σ.
11262.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11352, 11420.
Οµιλία του στη συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11510.
Ορισµός του ως Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11552-11554.
Αναφορά του στην απόφαση της Κυβέρνησης για επιστράτευση των εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11553.
Αναφορά του στην αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τον οίκο αξιολόγησης Fitch. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης και του
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(Ο.Ο.Σ.Α.), µε τα συναφή Παραρτήµατα Α’ και Β’ σχετικά
µε την αµοιβαία διοικητική συνδροµή σε φορολογικά θέµατα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής». τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11881.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 12169, 12170, 12171.
Αναφορά του στην επέτειο των σαράντα χρόνων από την
ανταρσία του αντιτορπιλικού "ΒΕΛΟΣ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 12171.
Αναφορά του στην επέτειο από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαµπράκη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μνηµόνιο Κατανόησης
στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του

Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του
Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12293, 12294.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007 και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12314.
Αναφορά του στο διαγωνισµό ιδιωτικοποίησης ΔΕΠΑ και
ΔΕΣΦΑ. τόµ. ΙΗ, σ. 12900.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12900, 12901.
Αναφορά του στη νέα δικοµµατική Κυβέρνηση. τόµ. ΙΘ,
σ. 13541.
Οµιλία του στο σχέδιο του νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της
Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13541-13543, 13581.
Αναφορά του στο ενδεχόµενο κουρέµατος των καταθέσεων. τόµ. ΙΘ, σ. 13582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14790-14792.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14894, 14895.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
322, 323.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 455,
456, 469, 486, 487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 509, 600, 601, 613.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση άσχετης τροπολογίας, που αφορά το δηµόσιο τοµέα, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της
Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 848-850, 874, 890.
Αναφορά του στη 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Μνήµης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. τόµ. ΚΔ, σ. 1664.
Οµιλία του επί του παρεµπίπτοντος θέµατος σύµφωνα µε
τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου για παραβίαση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής, που αφορά την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του

387
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων" στο Τµήµα της Βουλής. τόµ.
ΚΔ, σ. 1676.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο
34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι και στο κόµµα
"Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 1742, 1773.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων". τόµ. ΚΔ, σ. 1773-1775, 1777.
Αναφορά του επί του άρθρου 6 της τροπολογίας 828, που
αφορά την εξαίρεση από το πόθεν έσχες τις µετοχές των εταιρειών, που κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις" και η οποία αποσύρθηκε. τόµ. ΚΔ, σ. 2037, 2038.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2037, 2038, 2062, 2101,
2106, 2107.
Αναφορά του στο κόµµα «Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή
Αυγή». τόµ. ΚΔ, σ. 2106.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη δυσαρµονία των στοιχείων του κρατικού προϋπολογισµού 2013
µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονοµικών. τόµ. ΚΔ, σ. 2141.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 15.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση κρουσµάτων βίας στους αθλητικούς χώρους. τόµ. Γ,
σ. 2183,2184.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3758.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4352.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
των αθλητικών οµοσπονδιών και την πιθανή ένταξή τους σε
καθεστώς ΔΕΚΟ. τόµ. ΣΤ, σ. 4703.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου
2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4799.

Οµιλία της µε θέµα τη βία κατά των γυναικών, µε αφορµή
τη Διεθνή Ηµέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25η Νοεµβρίου). τόµ. Ζ, σ. 4911.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών που διακρίθηκαν
στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.
τόµ. Ζ, σ. 5693.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6552.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισµού µαθητών. τόµ. ΙΑ, σ. 8471, 8472.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα περιστατικά εκβιασµών και επιθέσεων εναντίον αθλητικών δηµοσιογράφων. τόµ. ΙΒ, σ. 9117, 9118.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9766.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9987.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15227, 15228.
Αναφορά της στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο
34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι. τόµ. ΚΔ, σ.
1882.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των
θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 1882.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης (Ν.Δ.).
τόµ. Α, σ. 12, 15.
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Βοιωτίας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 15.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4473, 4474.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη σύµβαση κατασκευής του έργου "Επισκευή - ενίσχυση του κτιρίου ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (Πειραιώς 64) για τη στέγαση της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ Α’ Φάση". τόµ. Ζ, σ. 5112, 5113.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6139.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συ-
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νταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6341.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: "α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Ι, σ. 7881.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13174-13176, 13206, 13218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
339, 340.
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Διορισµός του ως Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας της Κυβέρνησης Αντωνίου Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το στρατόπεδο "ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ" στην Καλαµάτα. τόµ. Α, σ. 239, 240.
Οµιλία του σχετικά µε τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της
Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων(ΕΛΒΟ). τόµ. Α, σ. 825,
826.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
της 76ης Μονάδας Επιστράτευσης στο Στρατόπεδο ΚΕΤ
Πατρών. τόµ. Α, σ. 827.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το χρόνο διοίκησης για τους νοσηλευτές αξιωµατικούς στα ναυτικά νοσοκοµεία. τόµ. Β, σ. 1033, 1034.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραχώρηση του λιµανιού Ρεθύµνου σε τουρκική εταιρεία. τόµ. Β,
σ. 1170, 1171, 1172.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νέα µετάθεση του χρόνου εκτέλεσης της πρώτης βολής του αντιαεροπορικού συστήµατος S-300. τόµ. Β, σ. 1741, 1742.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το εργοστάσιο "ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ". τόµ. Δ, σ. 2878,
2879.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την οικονοµική διείσδυση των Τούρκων επιχειρηµατιών στα λιµάνια του Αιγαίου. τόµ. Δ, σ. 2952, 2953.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α) σχετικά µε τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης
Νεοσυλλέκτων Ρεθύµνου και β) σχετικά µε τη λειτουργία
του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων Ρεθύµνου. τόµ.
Ε, σ. 3868, 3869.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µετεγκατάσταση του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Τεχνικού (ΚΕΤΧ) στην
Πάτρα. τόµ. Ε, σ. 3870, 3871.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δηµοσιεύ-

µατα που αφορούν στα "Οχυρά Ρούπελ". τόµ. Ε, σ. 3872.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάθεση
αστυνοµικών καθηκόντων σε στρατιωτικούς στην παρέλαση
της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε, σ. 3902,
3903.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα εξοπλιστικά προγράµµατα υποβρυχίων "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ" και "ΠΟΣΕΙΔΩΝ". τόµ. ΣΤ, σ. 4855, 4856.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δηλώσεις
του Αρχηγού ΓΕΝ για τη µείωση της επιχειρησιακής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάµεων λόγω των πολιτικών του µνηµονίου. τόµ. Ζ, σ. 5044.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µετεγκατάσταση της 383 ΜΕΕΑ από την 113 ΠΜ στη Θεσσαλονίκη
στην 112 ΠΜ στην Ελευσίνα. τόµ. Ζ, σ. 5045, 5046.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
για άµεσες ενέργειες περισυλλογής των οστών των πεσόντων µαχητών του Αλβανικού Έπους του ’40. τόµ. Ζ, σ.
5240.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
καυσίµων στις Ένοπλες Δυνάµεις. τόµ. Θ, σ. 6957, 6958.
Οµιλία του σε (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά
α) µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας και β) µε την καταβολή δεδουλευµένων των εργαζοµένων των Ναυπηγείων Ελευσίνας. τόµ. Ι, σ. 7785, 7787.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διµερή
συµφωνία µεταξύ Ελλάδας και Ιράκ για διακανονισµό των
οφειλών του Ιράκ στο ελληνικό δηµόσιο. τόµ. Ι, σ. 7792.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πιθανή
µετεγκατάσταση του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Τεχνικού
(ΚΕΤΧ) στην Πάτρα. τόµ. ΙΓ, σ. 9835, 9836.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
αδειών σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, προκειµένου
να συµµετέχουν σε προγράµµατα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. τόµ. ΙΓ, σ. 9836, 9837.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άρνηση
δωρεάς οπλικών συστηµάτων από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ. τόµ. ΙΓ, σ. 10118, 10119.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση των τεθωρακισµένων και µηχανοκίνητων δυνάµεων από
τις παρελάσεις. τόµ. ΙΕ, σ. 11074, 11075.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
στα πολεµικά αεροσκάφη της χώρας. τόµ. ΙΖ, σ. 12180,
12181.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα µέτρα για την αποτελεσµατική φύλαξη της ελληνοαλβανικής µεθορίου. τόµ.
ΙΖ, σ. 12683, 12684.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας. τόµ. ΙΘ, σ. 13564.
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χαλκιδικής (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 15.
Επιστολή του µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει το Βουλευτικό αξίωµα και παραιτείται από οποιαδήποτε ιδιότητα
που αποτελεί ασυµβίβαστο προς τη βουλευτική ιδιότητα.
τόµ. Α, σ. 107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή"
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 969.
Επιστολή του για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψη-
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φοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 7944.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων για τη
Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 700-702.
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης (Ν.Δ.).
τόµ. Α, σ. 12, 15.
Διορισµός του ως Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης της
Κυβέρνησης Αντωνίου Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 30.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 150-152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Επείγουσες ρυθµίσεις επενδυτικών σχεδίων
ν.3908/2011 και π.δ. 33/2011". τόµ. Γ, σ. 1790,17991802,1811.
Αναφορά του στην ηµέρα µνήµης της δολοφονίας του
Παύλου Μπακογιάννη. τόµ. Γ, σ. 1799.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5917.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη ρύπανση
του Θερµαϊκού κόλπου από την Μονάδα Καθαρισµού Αποβλήτων (ΜΚΑ) της Βιοµηχανικής Περιοχής της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ, σ. 8813, 8814.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων για τη
Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 697, 700, 721-723, 728, 735, 736, 742.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση υπουργικών τροπολογιών που αφορούν Υπουργεία
άσχετα µε την ουσία και το περιεχόµενο του υπό συζήτηση
σχεδίου νόµου. τόµ. ΚΒ, σ. 700.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΚΒ, σ. 736.
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πέλλης (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 15.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: "α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Ι, σ. 7878.
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κοζάνης (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 15.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πιστοποίηση του ελαιόλαδου βάσει των βιοδραστικών ουσιών.
τόµ. Γ, σ. 2418.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρη-

σκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1290.
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αττικής (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 12, 15.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 80.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
των δαπανών για τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων. τόµ. Α, σ. 297,298.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον Πακιστανό λαθροµετανάστη στο τραγικό συµβάν της Πάρου. τόµ. Α,
σ. 499,500,501.
Αναφορά του σε ορισµένες εκφράσεις που χρησιµοποίησε ο Βουλευτής της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρης κατά
τη διάρκεια οµιλίας του σε επίκαιρη ερώτησή του, σχετικά
µε τον Πακιστανό λαθροµετανάστη στο τραγικό συµβάν της
Πάρου. τόµ. Α, σ. 500.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
στρατόπεδο της Κορίνθου, στο οποίο µεταφέρθηκαν λαθροµετανάστες. τόµ. Α, σ. 509.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµόσια
συνάθροιση Πακιστανών στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Α, σ.
509, 510.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 531,
τόµ. Β, σ. 1177, τόµ. Δ, σ. 2864, τόµ. Ε, σ. 3355, τόµ. Ι, σ.
7863, τόµ. ΙΑ, σ. 8368, τόµ. ΙΗ, σ. 12951, τόµ. ΙΘ, σ.
13791, τόµ. ΚΑ, σ. 14816, τόµ. ΚΔ, σ. 1725.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις "περικοπές στους πολύτεκνους, τα ειδικά µισθολόγια και τις αµοιβές Βουλευτών". τόµ. Α, σ. 768,769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο
των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1177,1676.
Αναφορά του στην γενική απεργία της 26ης Σεπτεµβρίου
2012. τόµ. Γ, σ. 1806.
Αναφορά του στην ηµέρα µνήµης της δολοφονίας του
Παύλου Μπακογιάννη. τόµ. Γ, σ. 1806.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Επείγουσες ρυθµίσεις επενδυτικών σχεδίων
ν.3908/2011 και π.δ. 33/2011". τόµ. Γ, σ. 1806.
Αναφορά του στην "λίστα του ΣΔΟΕ" που διέρρευσε για
τα υπό έλεγχο πολιτικά πρόσωπα. τόµ. Γ, σ. 1807,1810.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2109.
Αναφορά του στη συµπλήρωση 100 χρόνων από την έναρξη των Βαλκανικών Πολέµων. τόµ. Γ, σ. 2433.
Αναφορά του στα επεισόδια έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. τόµ. Γ, σ. 2433.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανακήρυξη της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης.
τόµ. Γ, σ. 2433, 2438, 2442, 2443, 2444.
Αναφορά του στις εκφράσεις του Προέδρου του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαου Μιχαλολιάκου και
των Βουλευτών του Κόµµατός του, που χρησιµοποιήθηκαν
κατά τη διάρκεια της συζήτησης της επίκαιρης επερώτησης
προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ανακήρυξη
της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης και διακοπή της συνεδρίασης. τόµ. Γ, σ. 2438, 2444.
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Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. Δ, σ. 2968.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί των αιτήσεων άρσης
της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Η. Κασιδιάρη, Π. Ηλιόπουλου, Γ. Γερµενή και Ι. Πλακιωτάκη τόµ. Δ, σ. 2968.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Ε, σ. 3355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3355, 3728.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων του αγροτικού κόσµου. τόµ. Ε, σ. 3932.
Αναφορά του στη Βουλευτική αποζηµίωση. τόµ. ΣΤ, σ.
4072, 4073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4072, 4073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4501.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το ΑΜΚΑ
και την "κάρτα του πολίτη". τόµ. Ζ, σ. 4917, 4918.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την αναφορά σε θέµατα άσχετα µε την προ συζήτηση επερώτηση. τόµ. Ζ, σ. 4918.
Αναφορά του στην βοµβιστική επίθεση σε βάρος των
γραφείων του Κόµµατος της Χρυσής Αυγής. τόµ. Ζ, σ.
5124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών
Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5124,
5133.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόδραση του Αφγανού δολοφόνου του Αθανασίου Λαζανά από τη
στέγη ανηλίκων στη Νέα Ιωνία Βόλου, µετά τη µεταφορά
του µε δικαστική απόφαση από τις φυλακές ανηλίκων Αυλώνος. τόµ. Ζ, σ. 5403.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκµετάλλευση του εθνικού µας πλούτου. τόµ. Ζ, σ. 5472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθ-

µίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6085.
Αναφορά του στην ένοπλη επίθεση στα γραφεία της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Η, σ. 6338.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6338.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6623-6625.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των εγκληµατιών από τις δικαστικές αρχές. τόµ. Θ, σ.
6720.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα κυκλώµατα εµπορίας και εξαγωγής χρυσού στο εξωτερικό. τόµ. Θ, σ.
6901.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7863, τόµ.
ΚΔ, σ. 1803.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογίας για την επαναφορά του γένους ως
προϋπόθεση εισαγωγής στις στρατιωτικές και αστυνοµικές
σχολές, στην κύρωση συµφωνίας Ελλάδας-Νιγηρίας και απόσυρση αυτής από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΑ,
σ. 8384.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας
της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική
συνεργασία». τόµ. ΙΑ, σ. 8384, 8385.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-
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φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 85448546, 8570-8572.
Οµιλία του στη συζήτηση για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Μ. Ταµήλου (3 δικογραφίες) και Η.
Κασιδιάρη. τόµ. ΙΒ, σ. 8862.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόδραση των κρατουµένων από τις φυλακές Τρικάλων. τόµ. ΙΓ, σ.
9786, 9787.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11383.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 &
155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά
του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών
αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη
ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν
τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256
περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12774, 12805.
Αναφορά του στην αναγνώριση των ολοκαυτωµάτων και
στο αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΖ, σ. 12775, 12805.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενηµέρωση για τον αγωγό φυσικού αερίου ΤΑΡ (Trans Adriatic
Pipeline) και την πρόοδο των ερευνών για τους ελληνικούς
υδρογονάνθρακες. τόµ. ΙΘ, σ. 13791, 13792.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14444-14447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14816.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15122-15124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
349.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση άσχετης τροπολογίας, που αφορά το δηµόσιο τοµέα, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλο-

ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της
Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 508, 547-549, 594, 596.
Οµιλία του επί της αίτησης αµφισβήτησης Βουλευτών του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, επί των τροπολογιών 693/70 και 710/86 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
613.
Αναφορά του στη 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Μνήµης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. τόµ. ΚΔ, σ. 1663, 1667.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο
34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι και στο κόµµα
"Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 1742.
Αναφορά του στην πρόταση για τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του δολοφονηθέντος Παύλου Φύσσα. τόµ.
ΚΔ, σ. 1803.
Αναφορά του στο κόµµα «Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή
Αυγή». τόµ. ΚΔ, σ. 2106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2108.
ΚΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ιωαννίνων (ΠΑ.ΣΟ.Κ). τόµ.
Α, σ. 12, 15.
Επιστολή του µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει το Βουλευτικό αξίωµα και παραιτείται από οποιαδήποτε θέση σε ιδιότητα που αποτελεί ασυµβίβαστο προς τη βουλευτική ιδιότητα. τόµ. Α, σ. 34.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραµµατείς των εφορευτικών επιτροπών και διερµηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές
της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28
του ν. 1892/1990 (Α’ 101)" και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2310, 2322.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ" και σε "λίστα του
ΣΔΟΕ" που φέρονται να περιέχουν και πολιτικά πρόσωπα.
τόµ. Γ, σ. 2322.
Αναφορά του στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη. τόµ. Γ, σ. 2353.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2353, 2401.
Αναφορά του στην υπόθεση "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Γ, σ.
2353,2401.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"". τόµ. Γ, σ. 2486.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 30 και
ειδικό αριθµό 2, η οποία αφορά στη ρύθµιση καθυστερού-
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µενων ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση εργοδοτικής
εισφοράς υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. τόµ. Γ, σ. 2486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6203.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ι, σ. 7252, 7559, τόµ. ΙΔ, σ. 10291, τόµ. ΙΖ, σ.
12394.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, ότι αποδέχεται την επανένταξή του στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. (Η διαγραφή της είχε γίνει µε επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε αριθµ. πρωτ. 2655/07-11-2012 της Ειδικής
Γραµµατείας Βουλής). τόµ. ΙΑ, σ. 8262.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11522-11524, 11558, 11565,
12009, 12010.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 12154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007 και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12307.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12919.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία
στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ.
14144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 58, 236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1271, 1272.
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./Ε.Κ.Μ.).
τόµ. Α, σ. 12, 16.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ζήτηµα
της σύλληψης και κράτησης των οροθετικών γυναικών. τόµ.
Α, σ. 276, 277.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και

Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2133.
Επιστολή της σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης
Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην προσφυγή στο
ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου.
τόµ. Ζ, σ. 5016.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7861.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8512,
8568.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8512,
8513-8515, 8567, 8568, 8570, 8627.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταβληθείσες µισθολογικές παροχές στους εργαζόµενους στον ΟΚΑΝΑ. τόµ. ΙΕ, σ. 11296.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας περί εκδόσεως".
τόµ. ΙΘ, σ. 13661.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναφορά της "Υγειονοµικής Διάταξης ΥΑΓΥ39α/2012 για τις
ρυθµίσεις που αφορούν τον περιορισµό της διάδοσης λοιµωδών νοσηµάτων". τόµ. Κ, σ. 14421, 14422.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15222.
Αναφορά της στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο
34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι. τόµ. ΚΔ, σ.
1880.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των
θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 1880.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Πειραιώς (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 16.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους πυρόπληκτους της Τροιζηνίας.
τόµ. Γ, σ. 2526.
Εκλογή του για το αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής της
ΙΕ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου. τόµ. Α, σ. 40.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4486.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5130.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών
Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5130,
5143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ)1338/2001 και (ΕΕ)1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5524-5526, 5583,
5584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6154, 6155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10845.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 &
155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά
του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών
αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη
ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν
τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256
περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 442.
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας). τόµ. Α, σ. 12, 16.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 119.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). τόµ. Β, σ. 1166,1167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο
των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1679,1680,1709.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που
διαµορφώνεται στις ιατροφαρµακευτικές και προνοιακές
παροχές στο λαό. τόµ. Β, σ. 1744,1758,1760,1761.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην Ειδική Αγωγή. τόµ. Γ, σ.
1843,1844.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις, τους µισθούς και τις συντάξεις. τόµ. Γ, σ.
2204,2210,2213.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στη ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία
και ιδιαίτερα στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. τόµ. Γ, σ. 2514,
2515, 2516, 2517.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους που προσλήφθηκαν µέσω ΜΚΟ στα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας.
τόµ. Γ, σ. 2527, 2528, 2529.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την περικοπή της επιχορήγησης των ΟΤΑ. τόµ. Γ, σ. 2549, 2550,
2556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3236, 3238, 3321, 3358,
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Ε, σ. 3358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3358.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 38 και ειδικό 17 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου
2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015" (Α’ 152), όπως ισχύει" (Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ,
ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρ-
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κυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3828.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη ναυτιλιακή εταιρεία
"ΠΛΟΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ". τόµ. Ε, σ. 3951, 3952.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4075, 4076.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4328.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναπρόσληψη εργαζόµενου στην εταιρεία "Olympic Handling
S.A", που απολύθηκε γιατί απείργησε. τόµ. ΣΤ, σ. 4718.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην εταιρεία Αερογραµµές Αιγαίου
(AEGEAN AIRLINES). τόµ. ΣΤ, σ. 4861, 4862, 4863.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την µη
προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Ζ, σ. 5046.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση για απόλυση εργαζοµένων του διαγωνισµού 9Κ της Αγροτικής Τράπεζας και την ανάγκη για πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισµού 8Κ του ΙΚΑ. τόµ. Ζ, σ. 5055,
5056.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση του εφάπαξ στους συνταξιούχους του δηµοσίου και τους ένστολους.
τόµ. Ζ, σ. 5110, 5111.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Τουρισµού: α) "Κύρωση της Συµφωνίας συνεργασίας στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης" και β) "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας
της Κίνας για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού". τόµ.
Ζ, σ. 5421.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην εταιρεία
ALAPIS. τόµ. Ζ, σ. 5483, 5484.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόλυση
εργαζοµένου στην εταιρία "GOLDAIR HANDLING" στο αεροδρόµιο "Ελευθέριος Βενιζέλος". τόµ. Ζ, σ. 5720, 5721,
5722.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα Προγράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας. τόµ. Η, σ. 5794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5865, 5866.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βου-

λευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6665, 6666.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τήρηση
της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας από την επιχείρηση
"KAZINO MONT PARNES". τόµ. Θ, σ. 6714, 6715.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των
εργαζοµένων του προγράµµατος "κοινωφελούς εργασίας"
της ΜΚΟ "ΑΘΗΝΑ" στα δηµόσια νοσοκοµεία της Αττικής.
τόµ. Θ, σ. 6749, 6750.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Τουρισµού: α) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ
του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Εθνικού Συµβουλίου Τουρισµού και
Αρχαιοτήτων των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων", β) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Λευκορωσίας για τη συνεργασία στον Τοµέα του Τουρισµού" και γ) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Πολωνίας για συνεργασία στον τοµέα του
Τουρισµού". τόµ. Θ, σ. 6828.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθµόν 7/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου (Α’39), (Α’188)". τόµ. Θ, σ. 6865-6867, 6873,
6874.
Αναφορά του στην ποινική δίωξη του επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ κ. Α. Γεωργίου. τόµ. Θ, σ. 6873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6920, 6921, 6940.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων του ΜΕΤΡΟ και στην επίταξη τους. τόµ. Θ, σ.
6940.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στάση της
Κυβέρνησης ως προς τους εργαζοµένους στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. τόµ. Θ, σ. 7061, 7062, 7063.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στις 30 Ιανουαρίου 2013 από διαδηλωτές. τόµ. Θ, σ.
7062, 7063.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 7063,
τόµ. ΙΒ, σ. 9089, τόµ. ΚΒ, σ. 80, τόµ. ΚΒ, σ. 241.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων σε ξενοδοχεία
της Κέρκυρας. τόµ. Ι, σ. 7933, 7934.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας" και άλλες διατάξεις. τόµ. Ι, σ. 7967-7969,
7986, 7987, 7990, 7992.
Αναφορά του στο ατύχηµα που έλαβε χώρα στην οροφή
της Αίθουσας της Ολοµέλειας και που παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή ενός εργαζοµένου της Βουλής. τόµ. ΙΑ, σ. 8280.
Αναφορά του στα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στο
λεκανοπέδιο της Αττικής από την µεγάλη βροχόπτωση της
Παρασκευής 22 Φεβρουαρίου 2013. τόµ. ΙΑ, σ. 8280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση των τροποποιήσεων των άρθρων 25 και 26 της Σύµβασης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την προστασία και τη χρήση
των διασυνοριακών υδάτων και των διεθνών λιµνών". τόµ.
ΙΑ, σ. 8671.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του "Αστέρα Βουλιαγµένης" και τις απολύσεις εργαζοµένων του. τόµ. ΙΒ, σ. 9088, 9089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9710, 9712, 9866, 9867, 9868, 9901, 9902.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9969.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση κατά µεταναστών
εργατών στα φραουλοχώραφα της Νέας Μανωλάδας Ηλείας. τόµ. ΙΕ, σ. 11019, 11020, 11047.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 11019, 11020, 11047.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11392.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
καταβολής των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στη ΜΕΒΓΑΛ στο υποκατάστηµα της Αθήνας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12035,
12036, 12037.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών, και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας συνεργασίας για Δορυφορική Πλοήγηση µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφετέρου". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11853.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 12141.
Αναφορά του στην επέτειο της σφαγής του Διστόµου.
τόµ. ΙΗ, σ. 12861.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπ. Ανάπτυ-

ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010" σε µια συνεδρίαση. τόµ. ΙΗ, σ. 12861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12874 - 12876, 12920.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13184.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13184, 13185, 13186, 13218.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση του
Κέντρου Υγείας Περιστερίου. τόµ. ΙΗ, σ. 13299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14818.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 66-68, 82.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 240, 241.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων διακοπής της διαδικασίας κατάσχεσης σπιτιών ανέργων πολιτών. τόµ. ΚΒ, σ. 309, 310.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στο εργοστάσιο
"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε.", της εταιρείας "ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε." και στα εργοστάσια ξύλου "NEOSET" και
"ΣΕΛΜΑΝ" στη Χαλκίδα. τόµ. ΚΒ, σ. 406, 407.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 435437,466, 467.
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 16.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 123.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενηµέρωσης των πολιτών σε συµβάντα ατµοσφαιρικής ρύπανσης. τόµ. Α, σ. 295,296.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
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Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3281.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5963, 5964.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6244.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του νέφους της αιθαλοµίχλης και την
προστασία της δηµόσιας υγείας. τόµ. Θ, σ. 7066, 7067.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7081, 7118.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8704.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9997, 9998, 10075, 10076.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10912.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11806.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12041, 12042,
12062.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έναρξη
της αντιπυρικής περιόδου και την ετοιµότητα του κρατικού
µηχανισµού. τόµ. ΙΖ, σ. 12175, 12176, 12177.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μνηµόνιο Κατανόησης
στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του
Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του
Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12287.
Αναφορά της στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13189.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13189.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13340.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφο-

φορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 15016.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής "που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε."
και την παρεµπόδιση λειτουργίας και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια". τόµ. ΚΑ, σ.
15108.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1222, 1223.
ΚΑΨΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. τόµ. ΙΘ, σ. 13565.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15062, 15063.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15203, 15208, 15209, 15238.
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α, σ. 12, 16.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δυνατότητα ρύθµισης για καταβολή µε µηνιαίες δόσεις του οφειλόµενου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) 2011. τόµ. Α, σ. 242,243.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παράταση του προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι". τόµ. Α, σ.
259,260.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
των καταθετών εξωτερικού. τόµ. Α, σ. 271, 272.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θεσµοθέτηση επιταγής συµψηφισµού για την πληρωµή των οφειλών
του δηµοσίου. τόµ. Α, σ. 761,762.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία προµήθειας των απαραίτητων φαρµάκων στους ασφαλισµένους. τόµ. Α, σ. 817,818.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
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οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 909,910.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους όρους
χορήγησης του επιδόµατος ανεργίας στους εποχικά εργαζόµενους. τόµ. Β, σ. 1018,1019.
Αναφορά του στη 14η Μαϊου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό
κράτος. τόµ. Β, σ. 1025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1139,1153.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση των ΔΟΥ της ενδοχώρας του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Γ,
σ. 2176.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 30 και
ειδικό αριθµό 2, η οποία αφορά στη ρύθµιση καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση εργοδοτικής
εισφοράς υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. τόµ. Γ, σ. 2486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"". τόµ. Γ, σ. 2487.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το νέο πρόγραµµα
"Φροντίδα κατ’ οίκον" που υλοποιούν οι δηµοτικές επιχειρήσεις των δήµων. τόµ. Γ, σ. 2239,2240,2241.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατανοµή των θέσεων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς σε βάρος των Δήµων της Κρήτης. τόµ. Γ, σ. 2429,
2430, 2431.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενεργοποίηση του Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης. τόµ. Γ, σ. 2519.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µείωση των τιµών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. τόµ. Δ, σ. 2940,2941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3369.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων από την αναστολή λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήµατος του ΤΕΕ. τόµ. Ε, σ. 3943, 3944.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4323.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την ανάσχεση της ανεργίας και τη µείωση του κόστους διαβίωσης. τόµ. ΣΤ, σ. 4781, 4782.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
των τιµών των βασικών καταναλωτικών αγαθών και εφοδίων παραγωγής. τόµ. ΣΤ, σ. 4857, 4858.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το καθεστώς
της διαθεσιµότητας των υπαλλήλων. τόµ. ΣΤ, σ. 4888,
4889, 4890.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδειοδότηση των φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
τόµ. Ζ, σ. 5061, 5062.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή κάλυψη των ασφαλισµένων. τόµ. Ζ, σ. 5238.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη διάθεση γαλακτοκοµικών-τυρονοµικών προϊόντων από παραγωγούς στις
λαϊκές αγορές. τόµ. Ζ, σ. 5249, 5250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5922, 5984, 5989.
Αναφορά του στις επιθέσεις και στις καταλήψεις γραφείων Βουλευτών. τόµ. Η, σ. 6084.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6084, 6226, 6230.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 6230,
τόµ. Ι, σ. 7542, τόµ. ΙΖ, σ. 12294.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άρση
των αδικιών για τη συνταξιοδότηση των αγροτών. τόµ. Θ, σ.
6710, 6711, 6712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν.
4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’249)"" και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Θ, σ. 6794, 6822, 6823.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθµόν 7/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου (Α’39), (Α’188)". τόµ. Θ, σ. 6869.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το νέο διεθνές αεροδρόµιο στο Καστέλλι. τόµ. Θ, σ. 6889, 6890.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Θ, σ. 7006, τόµ. Ι, σ. 7971, τόµ.
ΙΒ, σ. 8810, τόµ. ΙΖ, σ. 12235, τόµ. ΚΒ, σ. 766.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 7040,
τόµ. Ι, σ. 7534, τόµ. ΙΓ, σ. 9870, 10068, τόµ. ΙΕ, σ. 10935,
τόµ. ΙΗ, σ. 13415, τόµ. ΚΒ, σ. 310, 766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7091, 7092.
Οµιλία του στις κινητοποιήσεις των αγροτών. τόµ. Θ, σ.
7218, 7219.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Θ, σ.
7218, 7219, 7220, 7229, 7230, 7233, τοµ.Ι., 7266,7267,
7534,7535, 7540, 7542.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών και στην επίταξή τους. τόµ. Θ, σ. 7218, 7219,
7229, τόµ. Ι, σ. 7237.
Αναφορά του στην παράταση της διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών. τόµ. Ι, σ. 7535, 7540.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα αποτελέσµατα του
ελέγχου των καταθέσεων του εξωτερικού. τόµ. Ι, σ. 7821,
7822, 7823.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας" και άλλες διατάξεις. τόµ. Ι, σ. 7971.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα εργασίας ανέργων στον αγροτικό τοµέα. τόµ. ΙΑ, σ. 8117, 8118.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους ασφαλισµένους της ασφαλιστικής εταιρείας "EVIMA" µετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της. τόµ. ΙΑ, σ. 8206,
8207.
Οµιλία του σχετικά µε την αναδιοργάνωση του συστήµατος αναπλήρωσης εκπαιδευτικών κενών σε πρωτοβάθµια
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση τόµ. ΙΑ, σ. 8295, 8296.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το εργασιακό µέλλον των εργαζοµένων στο πρόγραµµα "Βοήθεια στο
Σπίτι". τόµ. ΙΑ, σ. 8775, 8776.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8683, 8684,
8738, 8749, 8750, 8757.
Αναφορά του στα επεισόδια στην Ιερισσό Χαλκιδικής.
τόµ. ΙΑ, σ. 8749.
Αναφορά του στον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας
της Γυναίκας. τόµ. ΙΑ, σ. 8775.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συνταξιοδότηση των αγροτών. τόµ. ΙΒ, σ. 8810, 8812.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την παράταση των υφιστάµενων και την προκήρυξη νέων προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας. τόµ. ΙΒ, σ. 9159, 9160.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις πιστώσεις και τις
εγγυήσεις για την υλοποίηση εγκεκριµένων προγραµµάτων
στον αγροτικό τοµέα. τόµ. ΙΓ, σ. 9523, 9524.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες εισφορές επαγγελµατιών σε ΟΑΕΕ και ΙΚΑ. τόµ. ΙΓ, σ. 9847,
9848.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΓ, σ.
9870, 9871.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9957 – 9959, 10047, 10048, 10065, 10066,
10098, 10099.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύ-

ρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ,
σ. 10657.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10819, τόµ. ΙΕ, σ. 10910,
10934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11169, 11170,
11275.
Αναφορά του σε διατάξεις του πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών που πρόκειται να κατατεθεί στη
Βουλή µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΕ, σ.
11275.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11537, 11538, 11584, 12012,
12013, 12014.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
της προνοιακής σύνταξης του ΟΓΑ. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11841,
11842.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε δηµοσιεύµατα περί κατάργησης των Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών των Δήµων. τόµ. ΙΖ, σ. 12608, 12609, 12610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μνηµόνιο Κατανόησης
στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του
Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του
Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12279, 12294.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007 και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του
Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθήνας "Ο Άγιος Σάββας"
και της Άννας-Μαρίας-Λουΐζας Λάτση και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 12368.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12879, 12880.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 12953, 13191, 13192,
13414.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ε-
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νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13414.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. τόµ. ΙΘ, σ. 13566.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
της καταβολής του βοηθήµατος από τον ΟΓΑ προς τους ανασφάλιστους υπερήλικες οµογενείς από τις χώρες της
πρώην ΕΣΣΔ και τη Βόρεια Ήπειρο. τόµ. ΙΘ, σ. 13832,
13833.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Πρόγραµµα «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»
για το 2013. τόµ. ΙΘ, σ. 14104, 14105.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
της ανεργίας και του ποσοστού µετανάστευσης των Ελλήνων προς το εξωτερικό. τόµ. ΙΘ, σ. 14106, 14107, 14108.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη ρύθµιση
χρεών στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών. τόµ. ΙΘ, σ. 14108, 14109.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην ασφάλιση των ελεύθερων επαγγελµατιών. τόµ. ΙΘ, σ. 14118.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα Κέντρα Εκτίµησης και Πιστοποίησης Αναπηρίας. τόµ. ΙΘ, σ. 14119,
14120.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση προηγούµενης γνωµοδότησης του Υπουργείου Εργασίας για την
εφαρµογή του µισθολογίου του ΟΤΕ. τόµ. Κ, σ. 14139,
14140.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων διακοπής της διαδικασίας κατάσχεσης σπιτιών ανέργων πολιτών. τόµ. ΚΒ, σ. 310, 311.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). τόµ. ΚΒ, σ. 402, 403.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων στη χώρα µας. τόµ. ΚΒ, σ.
404, 405.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στο εργοστάσιο
"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε.", της εταιρείας "ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε." και στα εργοστάσια ξύλου "NEOSET" και
"ΣΕΛΜΑΝ" στη Χαλκίδα. τόµ. ΚΒ, σ. 406, 407.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος "Εναρµόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελµατικής Ζωής" από αδιάθετους πόρους του ΕΣΠΑ. τόµ. ΚΒ, σ. 764, 765.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. ΚΒ, σ. 766.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία καταβολής των εισφορών των ασφαλισµένων του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ)
λόγω της κρίσης. τόµ. ΚΔ, σ. 1657, 1658.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι". τόµ. ΚΔ, σ. 1793, 1794, 1795.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά: α) µε την αντιµετώπιση της αύξησης του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα και β) µε το πιλοτικό πρόγραµµα για
το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. τόµ. ΚΔ, σ. 2066, 2067,
2068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μετα-

φορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2083-2085, 2111.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά α) µε τα επιδόµατα ανεργίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων και β) µε τα επιδόµατα ανεργίας των εποχικά εργαζοµένων στον τουρισµό.
τόµ. ΚΔ, σ. 2166, 2167.
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ευβοίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ). τόµ.
Α, σ. 12, 16.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 94.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα νέα πειθαρχικά συµβούλια των δηµοσίων υπαλλήλων. τόµ. Β, σ.
956,957.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση δύο (2) επικαίρων
ερωτήσεων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων
των νεφροπαθών. τόµ. Γ, σ. 2338,2339.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το δηµόσιο σύστηµα περίθαλψης. τόµ. Δ, σ. 2908, 2909, 2916,
2918.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "ΑΡΙΑΔΝΗ". τόµ. Ε, σ. 3911,3912.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4463.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
έναρξης διαχειριστικού ελέγχου στον Καλλικρατικό Δήµο
Καρύστου Ευβοίας. τόµ. ΣΤ, σ. 4719, 4720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου
2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4793.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα αποτελέσµατα ελέγχου των εξωχώριων (off shore) εταιρειών στην Κύµη Ευβοίας. τόµ. Ζ, σ. 5105, 5106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθµόν 7/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου (Α’39), (Α’188)". τόµ. Θ, σ. 6861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6914, 6915, 6916,
6942.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ακαταλληλότητα του πόσιµου νερού στα Γιάλτρα Αιδηψού. τόµ. Θ,
σ. 7059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8402, 8431.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλι-
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σης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9529-9531, 9618,
9619.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα, τις καθυστερήσεις και τις αµφιταλαντεύσεις στη
λειτουργία του ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΗ, σ. 13249, 13250, 13251.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13306.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του
άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη
κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις
(Α’ 32)». τόµ. ΙΗ, σ. 13306.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων. τόµ. ΙΘ, σ. 13566.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14827.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
353.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απελευθέρωση των απολύσεων στα ιδιωτικά σχολεία. τόµ. ΚΒ, σ.
408, 409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1256-1258, 1262.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΚΓ, σ. 1262.
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ευβοίας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
43.
Διορισµός του ως Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. τόµ.
Α, σ. 44.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το καθεστώς
λειτουργίας τηλεοπτικών σταθµών εθνικής εµβέλειας. τόµ.
Γ, σ. 2457,2458.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αναβάθµιση και την αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναµικού της ΕΡΤ Α.Ε. τόµ. Ε, σ. 3331,3332.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3332,
τοµ. ΚΑ, σ.15082
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπόδειξη
του Ε.Σ.Ρ. στα τηλεοπτικά κανάλια για µη προβολή εικόνων
εξαθλίωσης και φτώχειας. τόµ. ΙΒ, σ. 8815, 8816.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Κ, σ. 14460,
14461.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας

και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15075, 15083, 15084, 15085, 15086.
Αναφορά του στην επίθεση που δέχτηκε ο Υπουργός Υγείας κ. Σ. Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του στο Αττικό
Νοσοκοµείο. τόµ. ΚΑ, σ. 15189, 15211, 15221, 15222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15211, 15214, 15221.
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 16.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. Δ, σ. 2610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5898.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8600.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9746, 9747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10056.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. ΙΖ, σ. 12394.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13188.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13189.
Αναφορά του στον αστυνοµικό που βρήκε τραγικό θάνατο κατά την άσκηση των καθηκόντων του. τόµ. ΙΗ, σ.
13316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του
άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επει-
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γουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη
κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις
(Α’ 32)». τόµ. ΙΗ, σ. 13316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 474.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων για τη
Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 712.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 16.
Διορισµός της ως Υπουργού Τουρισµού της Κυβέρνησης
Αντωνίου Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 30.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 142-144.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη Γενική
Γραµµατεία Τουριστικών Υποδοµών και Επενδύσεων. τόµ.
Δ, σ. 2873, 2874.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "
Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4046.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, του άρθρου µόνου και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 40 και ειδικό αριθµό 19 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016". τόµ. ΣΤ, σ. 4163.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4510.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το καζίνο
"Πόρτο Καρράς". τόµ. Ζ, σ. 5177, 5178.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τουριστική επικοινωνιακή στρατηγική. τόµ. Ζ, σ. 5414, 5415, 5416.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Τουρισµού: α) "Κύρωση της Συµφωνίας συνεργασίας στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης" και β) "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας
της Κίνας για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού". τόµ.
Ζ, σ. 5424.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενδεχόµενη κατάργηση των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης. τόµ. Ζ, σ.
5470, 5471.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφο-

φορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου
επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων
πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού
δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Ι, σ. 7258.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8691.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 32 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9557.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11424.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα
τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παρ. 1-3 του
Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού της Βουλής,
µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν
λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας
στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.)
και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ,
σ. 12820.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
για την εκλογή του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων. τόµ. Κ, σ. 14164.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 412,
422, 444, 445-447, 456, 462, 476-478, 480, 492, 493.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών (και ιδιαίτερα δύο που αφορούν την
ΕΥΔΑΠ) σε θερινό Τµήµα και επί άσχετου νοµοσχεδίου.
τόµ. ΚΒ, σ. 422.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 885.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 16.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 162.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α, σ. 302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
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παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3376,3377,3394, 3767, 3774.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3774.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4554.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4985.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ρεθύµνης (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 16.
Εκλογή του για το αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής της
ΙΕ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου. τόµ. Α, σ. 40.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του Τµήµατος Δοκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου κατά
το ακαδηµαϊκό έτος 20120-2013. τόµ. Α, σ. 758,759.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α) σχετικά µε τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης
Νεοσυλλέκτων Ρεθύµνου και β) σχετικά µε τη λειτουργία
του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων Ρεθύµνου. τόµ.
Ε, σ. 3868,3869.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4398, 4399.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6503.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 32 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9549.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΓ, σ.
9890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10919.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. ΙΖ, σ. 12394.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέ-

δρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15060, 15061.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
325.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 325.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 475.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων". τόµ. ΚΔ, σ. 1677-1680, 1745-1747, 1778, 1779.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο
34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι και στο κόµµα
"Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 1745.
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 16.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη
άµεσων αναγκών ασφαλισµένων του ΕΟΠΥΥ σε φαρµακευτική και ιατρική περίθαλψη. τόµ. Α, σ. 510, 511, 512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 3213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10870, 10871.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11222.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 12951,
τόµ. ΚΒ, σ. 349.
ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καβάλας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 16.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ, σ.
9765.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9765, 9766.
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ΚΟΔΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αργολίδας (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 16.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων του αγροτικού κόσµου. τόµ. Ε, σ. 3922, 3923, 3936.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4424, 4425.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας, µε γενικό αριθµό 328 και ειδικό 108 του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9725.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9974, 10001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14960.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1268, 1269.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΚΓ, σ. 1269.
ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κορινθίας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 16.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 3196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Θ, σ.
7195-7197, τόµ. Ι, σ. 7239, 7240, 7537.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7239,
τόµ. Κ, σ. 14467.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9987.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1199.

ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Σερρών (Ανεξάρτητοι Έλληνες). τόµ. Α, σ. 12, 16.
Εκλογή της για το αξίωµα του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής για την ΙΕ’ Περίοδο. τόµ. Α, σ. 40.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 125,129,131,135, 136,137, 461, 545, 595,
668,671,672,673,674, τόµ. Β, σ. 1070,1073, 1074, 1175,
1675, 1679, 1684, τόµ. Γ, σ. 1788,1789,1790, 2138,
2141, 2142, 2143, 2144, 2188, 2242, 2517, τόµ. Δ, σ.
2573,2575,2577,2579, 2602, 2607, τόµ. Ε, σ. 3274,
3404, 3405,3412, 3441, 3442, 3949, τόµ. ΣΤ, σ. 4063,
4064, 4069, 4070, 4075, 4376, 4381, 4382, 4436, 4478,
τόµ. Ζ, σ. 4909, 4986, 5404, 5406, 5407, 5569, 5570,
5580, 5754, 5757, τόµ. Η, σ. 5867, 5868, 5870, 5871,
5875, 5907, 5910, 5914, 5974, 5975, 5976, 5977, 5978,
5979, 5980, 5981, 5984, 5985, 5986, 5987, 5990, 6081,
6104, 6107, 6108, 6242, 6247, 6345, 6346, 6347, 6353,
6354, 6355, 6357, 6359, 6360, 6361, 6362, 6541, 6542,
6543, 6546, τόµ. Θ, σ. 6653, 6658, 6661, 6662, 6663,
6867, 6932, 6933, 6935, 6938, 6942, 6950, 6951, 7060,
7063, 7113, 7120, 7122, 7124, τόµ. Ι, σ. 7267, 7558,
7876, 7877, 7889, 7892, 7893, 7932, 7933, 7991, 7993,
τόµ. ΙΑ, σ. 8051, 8053, 8064, 8067, 8126, 8412, 8420,
8566, 8567, 8568, 8573, 8674, 8675, 8680, 8731, 8744,
8745, 8748, 8749, 8750, 8753, 8757, 8778, 8781, τόµ.
ΙΒ, σ. 9089, 9122, 9126, 9132, 9147, 9151, 9196, 9199,
9205, 9208, 9461, 9490, 9494, τόµ. ΙΓ, σ. 9526, 9534,
9535, 9643, 9648, 9759, 9760, 9761, 9763, 9772, 10037,
10093, 10100, 10168, τόµ. ΙΔ, σ. 10401, 10660, 10742,
10745, 10805, τόµ. ΙΕ, σ. 10905, 10918, 11105, 11275,
11276, 11383, 11398, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11521, 11522, 11840,
11880, 11881, τόµ. ΙΖ, σ. 12291, 12294, 12306, 12603,
12627, 12628, 12688, 12689, 12692, 12694, 12695,
12696, 12777, 12778, 12781, 12782, 12788, 12805,
12807, 12811, τόµ. ΙΗ, σ. 12910, 13206, 13207, 13210,
13211, 13214, 13306, 13311, 13421, 13424, 13428,
13429, 13430, 13431, τόµ. ΙΘ, σ. 13492, 13514, 13526,
13573, 13574, 13575, 13578, 13582, 13587, τόµ. ΚΑ, σ.
14998, 15060, 15063, 15082, 15083, 15084, 15085,
15086, 15087, 15089, 15095, 15208, 15210, 15211,
15212, 15213, 15214, 15215, 15217, 15218, τόµ. ΚΒ, σ.
713, 734, 735, 736, 738, τόµ. ΚΓ, σ. 890, 1112, 1114,
1115, 1137, 1197, 1267, 1268, 1269, 1275, 1279, 1290,
1370.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στη συζήτηση επί των
προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 135.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στελέχωση του Γενικού Καταστήµατος Κράτησης Νιγρίτας. τόµ. Α,
σ. 278, 279.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ανάγκη ανάκλησης της ιδιωτικοποίησης της
ΑΤΕ. τόµ. Α, σ. 418.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε το µεγάλο κόστος των ιατρικών εξετάσεων ΡΕΤ
scan & Cyber Knife. τόµ. Α, σ. 485.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την καταβολή προνοιακών επιδοµάτων από τους
δήµους. τόµ. Α, σ. 634.
Αναφορά της στη 14η Μαϊου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό
κράτος. τόµ. Β, σ. 1015.
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Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί προσωπικού θέµατος.
τόµ. Β, σ. 1073,1074, 1675, 1676, τόµ. Ε, σ. 3442, τόµ. Ζ,
σ. 4985, 5751, 5754, 5757, τόµ. Η, σ. 5989, 6242, 6347,
6359, 6540, 6541, 6542, τόµ. Θ, σ. 6661, 7066, 7107,
7108, 7121, τόµ. ΙΑ, σ. 8748, 8749, τόµ. ΙΓ, σ. 9535,
9760, 9761, τόµ. ΙΔ, σ. 10747, τόµ. ΙΖ, σ. 12294, 12784,
12785, 12805, τόµ. ΚΑ, σ. 15002, 15082.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στην πρόταση για διακοπή των εργασιών της Βουλής από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και τους Ανεξάρτητους Έλληνες,
λόγω της γενικής απεργίας της 26ης Σεπτεµβρίου 2012.
τόµ. Γ, σ. 1788.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη και στη στάση του απέναντι στα
δηµοσιεύµατα που τον εµπλέκουν σε "σκάνδαλο αγοραπωλησιών ακινήτων". τόµ. Γ, σ. 1789.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν
Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης
παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο
φύλαξης αυτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2141.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) σχετικά µε την έλλειψη ενηµέρωσης των Βουλευτών από τους Υπουργούς ότι δεν θα
προσέλθουν για απάντηση στη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων και παράκλησή της να ενηµερώνουν την υπηρεσία της Βουλής από το προηγούµενο βράδυ. τόµ. Γ, σ.
2188.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στην πόλη των Σερρών. τόµ. Δ, σ. 2858, 2859.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3737.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στην ανακοίνωση από την
έδρα του αποτελέσµατος της ονοµαστικής ψηφοφορίας της
31/10/2012 επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει" (Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού
Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών

και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του
ν. 3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις", ότι το
άρθρο 4 του σχεδίου νόµου έγινε δεκτό, αλλά τελικά όπως
προκύπτει από την καταµέτρηση των ψήφων, το άρθρο 4
δεν έγινε δεκτό. τόµ. Ε, σ. 3866,3867.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα που αφορούν στα "Οχυρά Ρούπελ". τόµ. Ε, σ. 3872,3873.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στη Βουλευτική αποζηµίωση. τόµ. ΣΤ, σ. 4072, 4073.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4083, 4084.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4320.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου Φυλλίδος του Νοµού Σερρών. τόµ. ΣΤ, σ. 4710, 4711.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στα "Εισόδια της Θεοτόκου", ηµέρα εορτασµού των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. ΣΤ,
σ. 4787.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία
2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4799.
Αναφορά της στις "Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου"
που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. ΣΤ, σ. 4803.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου
2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4803.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη χρήση του ονόµατος της Μακεδονίας σε διπλωµατικό και εµπορικό επίπεδο από το κράτος των Σκοπίων. τόµ. Ζ, σ. 4906, 4907.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) µε θέµα τη βία κατά των γυναικών, µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα για την Εξάλειψη της
Βίας κατά των Γυναικών (25η Νοεµβρίου). τόµ. Ζ, σ. 4911.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το ΑΜΚΑ
και την "κάρτα του πολίτη". τόµ. Ζ, σ. 4928, 4929, 4930.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην
προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 5000.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
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σχετικά µε τη µη προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Ζ, σ. 5569, τόµ.
Θ, σ. 6954, 6957, τόµ. ΙΒ, σ. 9494, τόµ. ΙΘ, σ. 13728.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την τροπολογία 119/18 του Υπ. Δικαιοσύνης αφορά τροποποιήσεις στις διατάξεις της παραγράφου 39 της
υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου
του νόµου 4093/2012 και ορίζεται ότι η καταβολή της τέταρτης δόσης της έκτακτης παροχής στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και µέλη του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους θα πραγµατοποιηθεί έως την 31η Ιανουαρίου
2013 και που κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5912.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί του Κανονισµού. τόµ. Η,
σ. 5974, 5976, 5977, 6346, τόµ. ΙΖ, σ. 12360.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη µη παρουσία του Υπουργού κατά τη συζήτηση
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη
φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις", για το πλήθος των τροπολογιών και των τροποποιήσεων και τη µη ύπαρξη αναλυτικής έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους για τα έσοδα και τις δαπάνες στο ως άνω νοµοσχέδιο. τόµ. Η, σ. 6079.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στις επιθέσεις και στις καταλήψεις γραφείων Βουλευτών. τόµ. Η, σ. 6083.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6236.
Αναφορά της στις εκφράσεις και στις τοποθετήσεις Βουλευτών κατά τη διάρκεια των οµιλητών στο Κοινοβούλιο.
τόµ. Η, σ. 6347, 6359.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6367.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την άρση των αδικιών για τη συνταξιοδότηση
των αγροτών. τόµ. Θ, σ. 6710, 6712.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την τήρηση της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας
από την επιχείρηση "KAZINO MONT PARNES". τόµ. Θ, σ.
6715.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,

σχετικά µε τη διαχείριση των εγκληµατιών από τις δικαστικές αρχές. τόµ. Θ, σ. 6721.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη δήµευση και την εκποίηση των περιουσιών
προσώπων που καταδικάστηκαν τελεσίδικα για οικονοµικά
εγκλήµατα κατά του δηµοσίου. τόµ. Θ, σ. 6722.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την υποστελέχωση και την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής των Γραφείων των Οικονοµικών Εισαγγελέων. τόµ. Θ, σ. 6724.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στις "Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου" που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή.
τόµ. Θ, σ. 6932, 6944.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στο ζήτηµα των γερµανικών κατοχικών αποζηµιώσεων. τόµ. Θ, σ. 6944.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου πολιτογράφησης Ελλήνων πολιτών ως Βουλγάρων για οικονοµικούς λόγους. τόµ. Θ, σ. 7057.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την κατάργηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας
του Υπουργείου. τόµ. Θ, σ. 7061.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτη Καµµένο σχετικά µε την
υπόθεση των CDS. τόµ. Θ, σ. 7122, 7125.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά α) µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων του αγροτικού χώρου και β) µε τα προβλήµατα στον αγροτικό τοµέα. τόµ. Ι, σ. 7550.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τα προβλήµατα της Κλειστής Φυλακής Τρικάλων. τόµ. Ι, σ. 7555.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στα σχέδια νόµων του
Υπ. Οικονοµικών: "α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Ι, σ.
7877.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιπτώσεις της εφαρµοσµένης πολιτικής υγείας στους πολίτες του
Νοµού Σερρών. τόµ. Ι, σ. 7920.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ανάγκη συντήρησης των µηχανηµάτων ακτινοθεραπείας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας.
τόµ. ΙΑ, σ. 8211.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις υποχρεωτικές αναθέσεις υπερωριών σε εκπαιδευτικούς. τόµ. ΙΑ, σ. 8465.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε το κόστος λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών.
τόµ. ΙΑ, σ. 8468.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από
31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA
OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής". τόµ. ΙΑ, σ. 8529.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τις τροπολογίες που υποβάλλονται στα υπό ψήφιση νοµοσχέδια και που είναι άσχετες προς αυτά. τόµ. ΙΑ,
σ. 8674, 8680.
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Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. ΙΑ, σ. 8759.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) στην ειδική συνεδρίαση που
διεξάγεται µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. ΙΑ, σ. 8779, 8788.
Παρέµβασή της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίσκεψη του πρέσβη του Αζερµπαϊτζάν στη Θράκη. τόµ. ΙΒ, σ.
9091.
Παρέµβασή της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγµατος "ΑΘΗΝΑ" και τις αντιδράσεις
της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας. τόµ. ΙΒ, σ. 9122.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την ταυτόχρονη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων. τόµ. ΙΒ, σ. 9123.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την κατάργηση του Ολυµπιακού Αθλήµατος της
Πάλης. τόµ. ΙΒ, σ. 9128.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επερώτηση, σχετικά
µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΒ, σ.
9143, 9150.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την αναφορά των Βουλευτών σε θέµατα τα οποία δεν περιλαµβάνονται στις επίκαιρες ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί και που συζητιούνται. τόµ. ΙΒ, σ. 9490.
Συλλυπητήρια αναφορά της (Προεδρεύουσα) για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ, σ. 9753.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη δικαίωµα δευτερολογίας κατά τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΓ,
σ. 9771, 9772.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποσυµφόρηση των φυλακών της χώρας. τόµ. ΙΓ, σ. 10032.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στην ψήφιση της τροπολογίας 390/37 (άρθρο 78) που αναφέρεται στην ενδεχόµενη απιστία στελεχών των τραπεζών για δάνεια προς νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δηµοσίου τοµέα του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση
Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές
και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10741, 10742.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και βελτίωση των συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11143,
11144.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οφειλές της Γερµανίας προς την Ελλάδα.
τόµ. ΙΕ, σ. 11184.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την πρόσληψη παράνοµων αλλοδαπών από εργοδότες στη Μανωλάδα. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11844.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ολοκλήρωση του δικτύου επικοινωνίας της
δηµόσιας διοίκησης "ΣΥΖΕΥΞΙΣ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11849.

Οµιλία της (Προεδρεύουσα) στη συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΣΤ, σ.
11507, 11511.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών άσχετων µε τα υπό
συζήτηση νοµοσχέδια. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11521, 11522.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών σε κύρωση µνηµονίου συνεργασίας µε άλλο κράτος και συγκεκριµένα στο
«Μνηµόνιο Κατανόησης στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 12294.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στην 29η Μαΐου 1453, Ηµέρα της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης. τόµ. ΙΖ, σ.
12357.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε το δικαίωµα του Προεδρείου να κάνει αναφορά
σε θέµατα εκτός ηµερησίας διάταξης. τόµ. ΙΖ, σ. 12361.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την κατάθεση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
535 και ειδικό 101, που αφορά σύµβαση µεταξύ του δηµοσίου και των ναυπηγείων της Ελευσίνας στο υπό συζήτηση
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών που αφορά στην από
κοινού συζήτηση δύο Κυρώσεων διεθνών συµβάσεων. τόµ.
ΙΖ, σ. 12690.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στην Πράξη Νοµοθετικού
Περιεχοµένου που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13312.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στην Πράξη Νοµοθετικού
Περιεχοµένου που αφορά στην ΕΡΤ και στην απόφαση του
Συµβουλίου Επικρατείας. τόµ. ΙΘ, σ. 13589.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίµων της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας στην ανάπτυξη της ποιότητας και ασφάλειας
στην παραγωγή και διακίνηση των αγροτικών προϊόντων
και τροφίµων". τόµ. ΙΘ, σ. 13700, 13701.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την κατάθεση υπουργικών τροπολογιών που αφορούν Υπουργεία άσχετα µε την ουσία και το περιεχόµενο
του υπό συζήτηση σχεδίου νόµου. τόµ. ΚΒ, σ. 700, 734.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ,
σ. 1206, 1280.
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δωδεκανήσου (Ν.Δ.). τόµ.
Α, σ. 12, 16.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 96.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4508.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Κτηµατολόγιο της Σύµης. τόµ. Ζ, σ. 5410, 5411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6164.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6545, 6546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9635-9637.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9995.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαµόρφωση θεσµικού πλαισίου για την ανάπτυξη του ιατρικού
τουρισµού. τόµ. ΙΓ, σ. 10105, 10106.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση της βιωσιµότητας και της χρηµατοδότησης των Κέντρων
Δηµιουργικής Απασχόλησης Ατόµων µε Αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ)και των άλλων κοινωνικών δοµών. τόµ. ΙΔ, σ. 10774,
10775.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10873.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης βίζας για τους Ρώσους
τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα. τόµ. ΙΖ, σ. 12653,
12654.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 &
155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά
του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών
αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη
ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν
τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256
περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13413.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1270, 1271.

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ευρυτανίας (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 16.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 315.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4497, 4498.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4498,
τόµ. Η, σ. 6543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6543.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ι, σ. 7253.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Διακάκη, Λ. Κανέλλη, Ε.
Δούρου, Α. Μανδρέκα, Μ. Ταµήλου και Κ. Κοντογεώργου.
τόµ. ΙΗ, σ. 12955.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14967, 14968, 14995.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηλείας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 16.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4421.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Ολυµπία
Οδό. τόµ. Ζ, σ. 5478, 5479, 5480.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6176.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του πολιτικού αεροδροµίου της Ανδραβίδας. τόµ. Ι, σ.
8013.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο και τα πιστωτικά
της ιδρύµατα. τόµ. ΙΓ, σ. 9700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9700, 9857, 9901, 9902.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15219.
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία
του
ως
Βουλευτή
Ζακύνθου
(ΣΥ.ΡΙΖ.Α./Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 16.
Αναφορά του στη τροπολογία 14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος
διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου
έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 580,595.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανακοίνωση για συγχωνεύσεις Φορέων Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών. τόµ. Α, σ. 649,650.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1096, 1123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο
των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1683,1684,1685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2125.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2385,2394, 2395, 2403,
2404, 2405.
Αναφορά του στην υπόθεση "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Γ, σ.
2386,2404.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν από τις
πυρκαγιές στη Ζάκυνθο. τόµ. Δ, σ. 2930,2931.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 2970, 3219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ρα-

φήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4355, 4356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6198, 6199.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Η, σ. 6199.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν από τις
πυρκαγιές στη Ζάκυνθο. τόµ. Δ, σ. 2930,2931.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6565.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6650.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έγκριση
των περιβαλλοντικών όρων όσον αφορά τη χωροθέτηση
του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥ.Υ) στη
θέση Λίβα στη Ζάκυνθο. τόµ. Θ, σ. 7156, 7157, 7158.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". τόµ. ΙΑ, σ. 81278129, 8151, 8152, 8153.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο". τόµ. ΙΑ, σ. 8137, 8138, 8139, 8143.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8142,
8143, τόµ. Κ, σ. 14470, τόµ. ΚΑ, σ. 15214, 15215, τόµ.
ΚΒ, σ. 324, 325, τόµ. ΚΔ, σ. 1761.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8143,
8152, τόµ. ΙΖ, σ. 12784, 12785, τόµ. ΚΑ, σ. 15083.
Αναφορά του στην αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό
Κοινωνικό Μέτωπο επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". τόµ. ΙΑ,
σ. 8151.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έκθεση
των ευρηµάτων ενάλιας αρχαιολογίας Ζακύνθου και την οικονοµική επιχορήγηση του Μαυσωλείου Σολωµού και Κάλβου και του Μουσείου Επιφανών Ζακυνθίων. τόµ. ΙΑ, σ.
8653, 8654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ουκρανίας". τόµ. ΙΒ, σ. 8852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9192.
Αναφορά του στην απόφαση του Eurogroup για κούρεµα
των τραπεζικών καταθέσεων στην Κύπρο και στη στάση της
Ελλάδας. τόµ. ΙΒ, σ. 9193.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού
της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και
λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα
της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’
και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12776, 12777, 12783, 12785, 12808.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14459, 14460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14969.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15081, 15082, 15083, 15085.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15214, 15215.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
324, 325, 326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 535, 536, 610.
Οµιλία του επί της αίτησης αµφισβήτησης Βουλευτών του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, επί των τροπολογιών 693/70 και 710/86 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
611, 612.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων". τόµ. ΚΔ, σ. 1681, 1713, 1714, 1753, 1762.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο
34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι και στο κόµµα
"Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 1752, 1753,
1762.
ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ξάνθης (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 16.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ: Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6412.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το
άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των προτάσεων που
κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης
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Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι
Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής
κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6694.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8729.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Βύρωνα
Πολύδωρα, µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει την εκλογική
περιφέρεια Β’ Αθηνών. τόµ. Α, σ. 10.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Δηµοκρατική
Αριστερά). τόµ. Α, σ. 12, 16.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 68-70,
194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4132-4134.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4517-4519.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης και τον τρόπο ψηφοφορίας για τη
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ.
3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2
του ν.3961/2011, επί των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή
κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6610.
Οµιλία του στην προ ηµερήσιας διατάξεως συζήτηση σε
επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: "Τα προβλήµατα του
αγροτικού κόσµου". τόµ. ΙΑ, σ. 8339-8341, 8353, 8354.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14977, 15001.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΚΑ, σ. 15002.
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Πειραιώς (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 12, 16.
Αναφορά του στη τροπολογία 14/2/24.8.2012 που αφο-

ρά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος
διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 593.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου
έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 593.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανακήρυξη της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης.
τόµ. Γ, σ. 2437.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την φορολογική επιβάρυνση στα νησιά του Αιγαίου. τόµ. Ι, σ. 8031.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10812-10814, τόµ. ΙΕ, σ.
10867, 10868.
Αναφορά του στην 20η Μαϊου, Ευρωπαϊκή Ηµέρα για τη
Θάλασσα. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12100.
ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (Ανεξάρτητοι
Έλληνες). τόµ. Α, σ. 12, 16.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 146,
299, 528, 551, τόµ. Β, σ. 900, 901, 902, 974, 975, τόµ. Δ,
σ. 2611, τόµ. ΣΤ, σ. 4402, τόµ. Ζ, σ. 5124, 5134, 5528,
5570, 5616, τόµ. Η, σ. 6096, 6130, 6131, 6357, 6361,
6391, τόµ. Θ, σ. 7037, 7040, τόµ. Ι, σ. 7871, τόµ. ΙΔ, σ.
10267, τόµ. ΙΕ, σ. 11034, 11425, 11426, τόµ. ΙΗ, σ.
12882, 12887, 12888, τόµ. ΚΒ, σ. 441.
Αναφορά του στους υπαλλήλους της Βουλής που εργάζονται στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. τόµ. Α, σ. 163.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 163,164,
173.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 173, τόµ.
Β, σ. 974,975, τόµ. Ζ, σ. 5529, Οµιλία του επί προσωπικού
θέµατος. τόµ. Η, σ. 6081, 6103, 6131.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. τόµ. Α,
σ. 238.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη ρύθµιση
των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο. τόµ. Α, σ.
273.
Πρότασή του να επισκέπτονται οι εκπρόσωποι της τρόικας τους πολιτικούς αρχηγούς στα κοµµατικά τους γραφεία
και όχι στα γραφεία τους στο Κοινοβούλιο. τόµ. Α, σ. 324.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 324, 351.
Αναφορά του σε επιστολή που δηµοσιεύεται στον "Ελεύθερο Τύπο" και που αφορά το Υπουργείο Παιδείας, της
συµβουλευτικής επιτροπής τουρκικής µειονότητας της Δυτικής Θράκης, σύµφωνα µε την οποία απαιτούν να αλλάξει
το κεφάλαιο του βιβλίου της ιστορίας της έκτης δηµοτικού
για την µικρασιατική καταστροφή. τόµ. Α, σ. 352.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α) σχετικά µε την ανάγκη καταβολής αποζηµιώσεων των µαστιχοπαραγωγών Χίου που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρ-
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καγιές και β) σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποκατάστασης
των ζηµιών µετά την καταστροφική φωτιά στη Χίο. τόµ. Α,
σ. 635,637,638.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόµατα. τόµ. Α, σ. 785,786.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διάθεση
στην ανώνυµη εταιρεία (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) µέρος του ανταποδοτικού τέλους που προορίζεται για την ΕΡΤ Α.Ε. τόµ. Β, σ.
1161,1162.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα ελληνικά
σχολεία του εξωτερικού. τόµ. Γ, σ. 2460,2461,2462.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα κριτήρια
χορήγησης πετρελαίου θέρµανσης στη Λέσβο και τις ορεινές περιοχές. τόµ. Ε, σ. 3409, 3410.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λίστα που παρέδωσε στην Ελληνική Κυβέρνηση η επικεφαλής του ΔΝΤ µε
τους 1.991 Έλληνες καταθέτες στην Τράπεζα HSBC της
Ελβετίας. τόµ. Ε, σ. 3437, 3438.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία πύλης
εισόδου για κρουαζιερόπλοια και ιστιοφόρα στο Λιµάνι της
Πέτρας Λέσβου. τόµ. ΣΤ, σ. 4676.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: "α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Ι, σ. 7886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή"
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 972,973,1009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραµµατείς των εφορευτικών επιτροπών και διερµηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές
της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28
του ν. 1892/1990 (Α’ 101)" και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2317, 2318.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ" και σε "λίστα του
ΣΔΟΕ" που φέρονται να περιέχουν και πολιτικά πρόσωπα.
τόµ. Γ, σ. 2317,2318.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας έτους 2012" και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2611.
Αναφορά του στη διάταξη σχετικά µε την ένταξη του Ταµείου των Δηµοσιογράφων στο ΕΟΠΥΥ. τόµ. Ε, σ. 3734.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ρα-

φήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3734, 3755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Καναδά σχετικά µε την κινητικότητα των νέων". τόµ.
Ε, σ. 3782.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε το αν έγινε
δεκτό ή όχι µετά την ονοµαστική ψηφοφορία το άρθρο 4
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από
6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει" (Α’ 174),
της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου,
Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008
(Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3852.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2011 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013. τόµ. Ε, σ. 40014003.
Αναφορά του στη νοµοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε
από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρα επί της παραγράφου Γ.1. του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "
Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016", που αφορά του υπαλλήλους της Βουλής και στην απόσυρση αυτής. τόµ. ΣΤ, σ.
4091, 4096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4515, 4516.
Αναφορά του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τις
ταυτόχρονες συνεδριάσεις της Ολοµέλειας και των Επιτροπών της Βουλής. τόµ. ΣΤ, σ. 4818.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου
2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4818, 4819.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης
Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην προσφυγή στο
ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου.
τόµ. Ζ, σ. 5003.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προ-
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βλήµατα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Ζ, σ. 5068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών
Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5141.
Αναφορά του στην επίθεση εις βάρος του Βουλευτή του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δ. Στρατούλη. τόµ. Ζ, σ. 5528, 5529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ)1338/2001 και (ΕΕ)1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για
την τροποποίηση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας, σχετικά µε την ίδρυση Προξενικών Αρχών". τόµ. Ζ, σ.
5570.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5596.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
παρουσία του Υπουργού κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις", για το πλήθος των τροπολογιών και των τροποποιήσεων και τη µη ύπαρξη αναλυτικής έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τα έσοδα και τις δαπάνες στο ως άνω νοµοσχέδιο. τόµ. Η, σ.
6080.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6095, 6096.
Αναφορά του στη συνάντηση του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά µε τον ειδικό διαµεσολαβητή του ΟΗΕ κ. Μ.
Νίµιτς. τόµ. Η, σ. 6129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6129, 6130, 6240, 6273.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
παρουσία του Υπουργού Οικονοµικών κατά τη συζήτηση

του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη
φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ.
6186.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων
Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε
τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο
"Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ"
και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων"
και άλλες επείγουσες διατάξεις" το οποίο εισάγεται προς
συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Η, σ.
6329.
Αναφορά του στην ένοπλη επίθεση στα γραφεία της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Η, σ. 6329, 6357.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6329, 6357, 6361, 6382, 6391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6500, 6539.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 6540.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δη-
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µοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6653.
Αναφορά του σχετικά µε τη λειτουργία της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί
των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72)
Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της
Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και
εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του
κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6789.
Αναφορά του στον επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ και στην ποινική δίωξη που έχει ακηθεί εις βάρος του. τόµ. Θ, σ. 6790,
6871, τόµ. ΙΕ, σ. 11143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν.
4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’249)"" και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Θ, σ. 6820, 6821, 6822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθµόν 7/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου (Α’39), (Α’188)". τόµ. Θ, σ. 6871, 6872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας". τόµ. Θ, σ. 7037, 7040.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της συζήτησης του νοµοσχεδίου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας" µε τη διαδικασία του
άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, για τον χρόνο και
τον αριθµό των Βουλευτών που δικαιούνται να πάρουν τον
λόγο. τόµ. Θ, σ. 7037, 7040.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση των τροπολογιών στη σύµβαση του Υπ. Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε
Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7853.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 7853, 7866, 7870, 7871, 7873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ουκρανίας". τόµ. ΙΒ, σ. 8854.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9464, 9465, 9466.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο και τα πιστωτικά
της ιδρύµατα. τόµ. ΙΒ, σ. 9465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10270, 10271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10705, 10726.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10918.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 11034, 11035.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11170-11172.
Αναφορά του στην από τριετίας είσοδο της Ελλάδας στο
ΔΝΤ. τόµ. ΙΕ, σ. 11171.
Αναφορά του στην έγκριση άδειας απουσίας του Βουλευτή κ. Γ. Παπανδρέου. τόµ. ΙΗ, σ. 12879.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12888, 12889.
Αναφορά του στο κανάλι της Βουλής και στη µη δυνατότητα µετάδοσης των εργασιών της λόγω της διακοπής εργασιών της ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13191.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργα-
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σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13191.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13191, 13192.
Αναφορά του στη νέα δικοµµατική Κυβέρνηση. τόµ. ΙΘ,
σ. 13529.
Οµιλία του στο σχέδιο του νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της
Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14849.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15072, 15073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15223, 15224, 15225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Κορέας, αφ’ ετέρου, µετά των συνηµµένων σε
αυτήν Δηλώσεων". τόµ. ΚΒ, σ. 158, 159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 249, 250.
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πιερίας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 16.
Εκλογή του για το αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής της
ΙΕ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου. τόµ. Α, σ. 40.
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κοζάνης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α, σ. 12, 16.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 912,913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-

ρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3229-3231,3250, 3318, 3319, 3350,3351,3352, 3762,
3763, 3767.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3767,
τόµ. ΚΑ, σ. 14934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4535, 4536.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6069-6071, 6189-6191, 6265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6391.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για τα πιστωτικά της ιδρύµατα.
τόµ. ΙΒ, σ. 9166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9166, 9167, 9212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10072.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11158.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11585, 11586.
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Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού
της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και
λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα
της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’
και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12796.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13197, 13198.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13198.
Οµιλία του στο σχέδιο του νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της
Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13519, 13554.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14475, 14476.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14796, 14797, 14798, 14855,
14856, 14857, 14941, 14943, 14985.
Οµιλία του επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο και τους Ανεξάρτητους Έλληνες,
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012,
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14796, 14797, 14798.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 74-76.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 536, 537, 605.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και

Θράκης: "Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων για τη
Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 704, 736, 737.
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μεσσηνίας (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 12, 16.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 99.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταθέσεις πολιτικών σε ελβετικές τράπεζες και την αναζήτηση παράνοµων κεφαλαίων που µεταφέρθηκαν στο εξωτερικό.
τόµ. Γ, σ. 1779,1780,1781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"". τόµ. Γ, σ. 2478, 2482.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2573,
τόµ. ΙΑ, σ. 8406.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την δυσλειτουργία του 6ου Σ.Π. Κορίνθου ως Κέντρου Φύλαξης λαθροµεταναστών και το προβλήµατα του αστυνοµικού προσωπικού. τόµ. Δ, σ. 2575,2576.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4347.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου
2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4796.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το ΑΜΚΑ
και την "κάρτα του πολίτη". τόµ. Ζ, σ. 4920, 4931.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την προπληρωµή των
αιµοκαθάρσεων από τους νεφροπαθείς προκειµένου να νοσηλευτούν. τόµ. Ζ, σ. 4953, 4954.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του
ΕΟΠΥΥ και τα αδιέξοδα της ακολουθούµενης πολιτικής
στην πρωτοβάθµια περίθαλψη. τόµ. Ζ, σ. 5748.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6158, 6159.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµα-
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τός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6918.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου πολιτογράφησης Ελλήνων πολιτών
ως Βουλγάρων για οικονοµικούς λόγους. τόµ. Θ, σ. 7057,
7058.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8405, 8406.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9707, 9864, 9902.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φορολόγηση Ελλήνων της αλλοδαπής. τόµ. ΙΔ, σ. 10749, 10750.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση κατά µεταναστών
εργατών στα φραουλοχώραφα της Νέας Μανωλάδας Ηλείας. τόµ. ΙΕ, σ. 11002.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 11002-11004.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εργολαβικές διεκδικήσεις της κοινοπραξίας "ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε." από το
ελληνικό δηµόσιο. τόµ. ΙΕ, σ. 11066, 11067.
Αναφορά του στην επέτειο από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαµπράκη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12166.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 12166, 12167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του
Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθήνας "Ο Άγιος Σάββας"
και της Άννας-Μαρίας-Λουΐζας Λάτση και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 12363.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13179.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13264, 13313.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα, τις καθυστερήσεις και τις αµφιταλαντεύσεις στη
λειτουργία του ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΗ, σ. 13264, 13265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του
άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµέ-

νου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη
κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις
(Α’ 32)». τόµ. ΙΗ, σ. 13313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14867.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15076, 15077.
Αναφορά του στην Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ.
ΚΓ, σ. 1113.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Συµφωνία των Αντιπροσώπων των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνήλθαν στα πλαίσια του Συµβουλίου, σχετικά µε την Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται προς το συµφέρον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης". τόµ. ΚΓ, σ. 1113.
Αναφορά του στην επικείµενη αµερικανική επέµβαση στη
Συρία. τόµ. ΚΓ, σ. 1113, 1138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Βουλγαρίας σχετικά µε Διασυνοριακές Επιχειρήσεις για
Εναέρια Αστυνόµευση". τόµ. ΚΓ, σ. 1138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1282.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη Συνεργασία στον Τοµέα της Στρατιωτικής Γεωγραφίας". τόµ. ΚΔ,
σ. 2208, 2209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για Συνεργασία
στο Στρατιωτικό Τοµέα". τόµ. ΚΔ, σ. 2256.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας περί Συνεργασίας στο Στρατιωτικό Τοµέα". τόµ. ΚΔ, σ. 2275.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (Ανεξάρτητοι
Έλληνες). τόµ. Α, σ. 12, 16.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 130.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας,
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις
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θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 374.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1172,
τόµ. ΙΕ, σ. 11425, τόµ. ΙΖ, σ. 12803.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2117.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση της Μακροπρόθεσµης Συµφωνίας µεταξύ του Διεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την Υποστήριξη της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας ως Περιφερειακού Εκπαιδευτικού
Κέντρου στην Ευρώπη για θέµατα Ραδιενέργειας, Μεταφορών και Ασφαλείας Καταλοίπων". τόµ. Γ, σ. 2244.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2388, 2389.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3246.
Οµιλία της επί των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της
ψηφοφορίας επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016" και επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί επί των αντιρρήσεων αυτών. τόµ. ΣΤ, σ. 4035.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4442, 4443.
Επιστολή της σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης
Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην προσφυγή στο
ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου.
τόµ. Ζ, σ. 5012.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρη-

σκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6499, 6546.
Οµιλία της στην ειδική συνεδρίαση που διεξάγεται µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. ΙΑ, σ. 8782.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9625.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12909, 12910.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14815, 14816.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 76.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 430,
463.
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης
(ΣΥ.ΡΙΖ.Α./Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 16.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 307, 337, 338, 339.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 337,
τόµ. ΙΓ, σ. 9663, 9667, τόµ. ΚΓ, σ. 1183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση της Μακροπρόθεσµης Συµφωνίας µεταξύ του Διεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την Υποστήριξη της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας ως Περιφερειακού Εκπαιδευτικού
Κέντρου στην Ευρώπη για θέµατα Ραδιενέργειας, Μεταφορών και Ασφαλείας Καταλοίπων". τόµ. Γ, σ. 2243.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4491.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων Ολυµπιονικών που διακρίθηκαν στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.
τόµ. Ζ, σ. 5256.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6476, 6477, 6478, 6522, 6523, 6593.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις,
σχετικά: α) µε τη διάσωση των αρχαιοτήτων στο σταθµό Βε-
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νιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης και β) σχετικά µε τις αρχαιότητες που αποκαλύφθησαν στο σταθµό Βενιζέλου του
Μετρό Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ, σ. 8221, 8223, 8224.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας
της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική
συνεργασία». τόµ. ΙΑ, σ. 8383.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογίας για την επαναφορά του γένους ως
προϋπόθεση εισαγωγής στις στρατιωτικές και αστυνοµικές
σχολές, στην κύρωση συµφωνίας Ελλάδας-Νιγηρίας και απόσυρση αυτής από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΑ,
σ. 8384.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το νέο οργανόγραµµα που προτείνει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη Γενική
Γραµµατεία Πολιτισµού. τόµ. ΙΒ, σ. 9489, 9490, 9491.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
"ΑΘΗΝΑ" για την ανώτατη εκπαίδευση. τόµ. ΙΒ, σ. 9496,
9497, 9511, 9512, 9518.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9528, 9616-9618,
9633, 9661, 9667.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τροποποίηση του νόµου 4093/12, ώστε να µην τίθεται αυτοδικαίως σε αργία οι υπάλληλοι και οι καθηγητές όσον αφορά τα
πληµµελήµατα. τόµ. ΙΓ, σ. 10029, 10030, 10031.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΗ, σ. 13368, 13369, 13370.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14933, 14934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 589.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1176, 1183,
1238, 1239.
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Πειραιώς (Ανεξάρτητοι
Έλληνες). τόµ. Α, σ. 12, 16.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τους διορισµούς Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων. τόµ. Α, σ.
657,669,671.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2392, 2393.
Αναφορά του στην υπόθεση "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Γ, σ.
2393.
Αναφορά του στην πληροφορία ότι στελέχη της τρόικας
έθεσαν θέµα εγκατάλειψης νησιών της ελληνικής επικράτειας µε πληθυσµό κάτω των εκατόν πενήντα κατοίκων. τόµ. Γ,
σ. 2533.

Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την περικοπή της επιχορήγησης των ΟΤΑ. τόµ. Γ, σ. 2533, 2551,
τοµ. ΙΔ, σ.10823.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας έτους 2012" και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2598, 2842, 2843.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4500,
4501, τοµ.ΙΕ, σ.10913,10914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4500, 4516.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει για την ανεξαρτητοποίησή του από το κόµµα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ.
Ζ, σ. 5475-5476.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6176, 6177.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10823, 10824, τόµ. ΙΕ, σ.
10912, 10913, 10914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 77.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 825, 826, 827.
Αναφορά του στο κόµµα "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 2133.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη δυσαρµονία των στοιχείων του κρατικού προϋπολογισµού 2013
µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονοµικών. τόµ. ΚΔ, σ. 2133, 2143.
ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διορισµός του ως Υφυπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Αντωνίου Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 32.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διευκόλυνση έκδοσης βίζας για την αύξηση του τουρισµού. τόµ. Α,
σ. 523, 524.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "αλυτρωτική προπαγάνδα των Σκοπίων". τόµ. Β, σ. 1163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συνθήκης µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαικής Ένωσης και της Δηµοκρατίας της Κροατίας, σχετικά µε την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Κροατίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και της Τελικής Πράξης αυτής". τόµ. Ε,
σ. 3442.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το νέο χρηµατοδοτικό πλαίσιο 2014-2020 και την πολιτική συνοχής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. ΣΤ, σ. 4653, 4654.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απλοποίηση των διαδικασιών εισόδου για βραχείες τουριστικές επισκέψεις από πολίτες της Τουρκίας. τόµ. Ζ, σ. 5417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10721, 10727, 10728, 10730, 10742,
10797.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πιθανή
µεταφορά του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων. τόµ. ΙΗ, σ. 13163, 13164.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας". τόµ.
ΙΗ, σ. 13383, 13384.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο. τόµ.
Κ, σ. 14424.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Κορέας, αφ’ ετέρου, µετά των συνηµµένων σε
αυτήν Δηλώσεων". τόµ. ΚΒ, σ. 159.
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 16.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου. τόµ. Α, σ. 52.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απαλλαγή των ευπαθών κοινωνικών οµάδων από το έκτακτο ειδικό
τέλος πρώτης κατοικίας. τόµ. Α, σ. 240,241.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ.
113,129, τόµ. Β, σ. 918, τόµ. Ζ, σ. 5424, 5742, 5744,
5754, τόµ. Η, σ. 6154, τόµ. Θ, σ. 6933, ΙΑ, σ. 8409, 8419,
τόµ. ΙΓ, σ. 9606, τόµ. ΙΔ, σ. 10294, 10401, τόµ. ΙΕ, σ.
11032, 11427, 11428, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11557, τόµ. ΙΗ, σ.
13204, 13206, 13207, 13214, 13302, 13303, τόµ. Κ, σ.
14466, τόµ. ΚΓ, σ. 1114, 1263.
Αναφορά του στις πρόσφατες δηλώσεις του Αρχικαγκελαρίου της Γερµανίας και Υπουργού Οικονοµικών κ. Φ. Ρέσλερ, για τον ελληνικό λαό. τόµ. Α, σ. 240.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να ακυρωθεί η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων
που ήταν προγραµµατισµένες για την Πέµπτη 2 Αυγούστου
και να συζητηθούν την Τρίτη 21 Αυγούστου. τόµ. Α, σ. 315.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 344, 345, 346, 356.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των επιδοµάτων αναπηρίας. τόµ. Α, σ.
525, 526.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την απόπειρα εξώδικου συµβιβασµού µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της "SIEMENS". τόµ. Α, σ. 537,538,556,557.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόµατα. τόµ. Α, σ. 782.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
παρουσία των Υπουργών στη συζήτηση των επερωτήσεων.
τόµ. Α, σ. 782.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 918,919.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις, τους µισθούς και τις συντάξεις. τόµ. Γ, σ.
2192,2193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραµµατείς των εφορευτικών επιτροπών και διερµηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές
της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28
του ν. 1892/1990 (Α’ 101)" και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2318.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ" και σε "λίστα του
ΣΔΟΕ" που φέρονται να περιέχουν και πολιτικά πρόσωπα.
τόµ. Γ, σ. 2319.
Αναφορά του στον αγώνα των εργαζοµένων των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, στις αγροτικές κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο της Κρήτης και στις συλλήψεις έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. τόµ. Γ, σ. 2374.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της λαθρεµπορίας τσιγάρων. τόµ. Γ, σ. 2419, 2420,
2421.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2374, 2375, 2377, 2378.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει ή όχι να γίνει δεκτή ή όχι η αίτηση διενέργειας ονοµαστικής ψηφοφορίας δεκαέξι Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, επί της πρότασης νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών" η οποία δεν έγινε δεκτή γιατί προσκρούει στο άρθρο 73 παρ. 3 του Συντάγµατος. τόµ. Γ, σ.
2374.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Γ, σ. 2375, τόµ.
Η, σ. 6154.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το χαµό του πρώην Υφυπουργού Εσωτερικών Λ. Τζανή. τόµ. Γ, σ. 2419.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το δηµόσιο σύστηµα περίθαλψης. τόµ. Δ, σ. 2905, 2906, 2911,
2915, 2917, 2918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελλη-
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νικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3302, 3730, 3731.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2011 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013. τόµ. Ε, σ.
3995,3996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου
2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4813, 4814, 4815.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του
ΕΟΠΥΥ και τα αδιέξοδα της ακολουθούµενης πολιτικής
στην πρωτοβάθµια περίθαλψη. τόµ. Ζ, σ. 5743, 5744,
5745, 5754, 5756, 5759, 5760, 5762.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5754,
τόµ. ΙΑ, σ. 8433, τόµ. ΙΕ, σ. 11427, 11428, 11429.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα - Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6152, 6153, 6154, 6235, 6236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6351, 6379, 6381, 6382.
Αναφορά του στην κίνηση του µουσουλµάνου Βουλευτή
Ροδόπης κ. A. Χατζή Οσµάν να φωτογραφηθεί µε φόντο
µια σηµαία στην οποία εµφανίζεται η Θράκη ως ανεξάρτητη. τόµ. Η, σ. 6486, 6487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6579, 6580.

Αναφορά του στην ποινική δίωξη του επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ κ. Α. Γεωργίου. τόµ. Θ, σ. 6870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθµόν 7/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου (Α’39), (Α’188)". τόµ. Θ, σ. 6870.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων του ΜΕΤΡΟ και στην επίταξη τους. τόµ. Θ, σ.
6931.
Αναφορά του στις "Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου"
που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. Θ, σ. 6931,
6932, 6933.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6931, 6932, 6933,
6934, 6943, 6944.
Αναφορά του στο ζήτηµα των γερµανικών κατοχικών αποζηµιώσεων. τόµ. Θ, σ. 6931, 6943.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
φαρµάκων στην ελληνική αγορά. τόµ. Ι, σ. 7792, 7793,
7794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας" και άλλες διατάξεις. τόµ. Ι, σ. 7977,
7980.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την φορολογική επιβάρυνση στα νησιά του Αιγαίου. τόµ. Ι, σ. 8026,
8027.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8418, 8419, 8420, 8433, 8437.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
"ΑΘΗΝΑ" για την ανώτατη εκπαίδευση. τόµ. ΙΒ, σ. 9503,
9505, 9506, 9507, 9517, 9518.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για τα πιστωτικά της ιδρύµατα.
τόµ. ΙΒ, σ. 9505, τόµ. ΙΓ, σ. 9753.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9648.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ, σ.
9751.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9753, 9754.
Αναφορά του στο ζήτηµα των γερµανικών αποζηµιώσεων
και του κατωχικού δανείου. τόµ. ΙΓ, σ. 9879, τόµ. ΙΔ, σ.
10724, τόµ. ΙΣΤ, σ. 12056.
Αναφορά του στον επικεφαλής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑ.Τ.) και την ποινική δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος του. τόµ. ΙΓ, σ. 9879.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΓ, σ.
9879.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µετατροπή της αίτησης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του άρθρου 78 σε ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10294, 10401.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10724.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 11031, 11032.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οφειλές της Γερµανίας προς την Ελλάδα. τόµ. ΙΕ, σ. 11196,
11197, 11202, 11203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11229.
Αναφορά του στην απόφαση της Κυβέρνησης για επιστράτευση των εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11538.
Οµιλία του στη συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11538, 11539, 11566, 11567.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12056, 12060,
12064, 12065.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 &
155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά
του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών
αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη
ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν
τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256
περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12786.
Αναφορά του στο κανάλι της Βουλής και στη µη δυνατότητα µετάδοσης των εργασιών της λόγω της διακοπής εργασιών της ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13214.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13214, 13262, 13306.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνι-

κού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13214.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα, τις καθυστερήσεις και τις αµφιταλαντεύσεις στη
λειτουργία του ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΗ, σ. 13255, 13256, 13262,
13263.
Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 1 της από
30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 «Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις (Α’ 32)». τόµ. ΙΗ, σ. 13302,
13303, 13304.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14434, 14440, 14476.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14938, 14939, 14997, 14998.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Υπουργού Οικονοµικών
της Γερµανίας κ. Σόϊµπλε και στο θέµα των γερµανικών αποζηµιώσεων τόµ. ΚΑ, σ. 14997.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15066, 15068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 825, 840, 841, 842,
868, 869, 870, 871.
Αναφορά του σε δηλώσεις Βουλευτών για ύπαρξη τουρκικής µειονότητας στη Θράκη. τόµ. ΚΓ, σ. 840.
Αναφορά του στην Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ.
ΚΓ, σ. 1115, 1116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1206, 1212,
1213, 1249, 1263, 1267.
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ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Φθιώτιδας (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 16.
Αναφορά του στη τροπολογία 14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος
διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου
έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2126, 2127.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ.
2126,2127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"". τόµ. Γ, σ. 2484.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 30 και
ειδικό αριθµό 2, η οποία αφορά στη ρύθµιση καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση εργοδοτικής
εισφοράς υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. τόµ. Γ, σ. 2484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3270, 3271, 3380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5968, 5969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6137, 6138.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβου-

λευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6651.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Θ, σ.
7207.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9770.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ, σ.
9770.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10095.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10879.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15077, 15078.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15115-15117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 95.
Οµιλία του επί της αίτησης αµφισβήτησης Βουλευτών του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνι-
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κού Μετώπου, επί των τροπολογιών 693/70 και 710/86 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
612.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων". τόµ. ΚΔ, σ. 1714, 1715.
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηλείας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α,
σ. 12, 16.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ". τόµ. Α, σ. 440.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις, τους µισθούς και τις συντάξεις. τόµ. Γ, σ.
2200,2201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"". τόµ. Γ, σ. 2476, 2477, 2482.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 30 και
ειδικό αριθµό 2 του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία αφορά στη
ρύθµιση καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. τόµ. Γ,
σ. 2482.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4475, 4516.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα για αρνητική εξέλιξη στη διαπραγµάτευση για την Ολυµπία Οδό. τόµ. Ζ, σ. 5468, 5469.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, ότι αποδέχεται την επανένταξή του/της στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος. (Η διαγραφή της είχε γίνει µε επιστολή του
Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Ευάγγελο Βενιζέλο, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε αριθµ. πρωτ. 2655/07-11-2012 της
Ειδικής Γραµµατείας Βουλής).τόµ. ΙΑ, σ. 8263.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8413.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του Ολυµπιακού Αθλήµατος της Πάλης. τόµ. ΙΒ, σ.
9128, 9129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9704-9706.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9760,
9860.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9760,
9761.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΓ, σ.
9860, 9861, 9878, 9901.

Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση κατά µεταναστών
εργατών στα φραουλοχώραφα της Νέας Μανωλάδας Ηλείας. τόµ. ΙΕ, σ. 10999, 11047.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 10999-11001, 11046.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του
Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθήνας "Ο Άγιος Σάββας"
και της Άννας-Μαρίας-Λουΐζας Λάτση και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 12360.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το δικαίωµα του Προεδρείου να κάνει αναφορά σε θέµατα εκτός ηµερησίας διάταξης. τόµ. ΙΖ, σ. 12360.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13172, 13217.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15197.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1177-1179, 1241.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Βοιωτίας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 16.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3281, 3381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4475.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6572.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβου-
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λευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6639.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 &
155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά
του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών
αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη
ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν
τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256
περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12765-12767, 12800,
12801, 12805.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΖ, σ. 12799,
12800, 12801, τόµ. Κ, σ. 14453
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΖ, σ. 12805.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14434, 14435-14437,
14442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14794, 14795.
Οµιλία του επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο και τους Ανεξάρτητους Έλληνες,
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012,
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14794, 14795.

ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Γρεβενών (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 16.
Επιστολή του µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει το Βουλευτικό αξίωµα και παραιτείται από οποιαδήποτε θέση σε ιδιότητα που αποτελεί ασυµβίβαστο προς τη βουλευτική ιδιότητα. τόµ. Α, σ. 33.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 836.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1272.
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δωδεκανήσου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α, σ. 12, 16.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 317.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία των κυλιόµενων σκαλών στο Διεθνές Αεροδρόµιο Ρόδου. τόµ. Α, σ. 728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρων Υποδοχής Λαθροµεταναστών στο Νοµό Δωδεκανήσου. τόµ. Γ, σ. 1846,1847.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων. τόµ.
Γ, σ. 2509, 2510.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση και τη συγχώνευση εφοριών στα νησιά της Δωδεκανήσου. τόµ. ΣΤ, σ. 4650.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6637, 6638,
6639.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6639.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Ι, σ. 7800.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πάταξη
της φοροδιαφυγής. τόµ. Ι, σ. 7800, 7801.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπερφορολόγηση σε συνδυασµό µε το "πάγωµα" της οικοδοµικής
δραστηριότητας. τόµ. ΙΓ, σ. 9781, 9782.
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Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο και τα πιστωτικά
της ιδρύµατα. τόµ. ΙΓ, σ. 9782.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις περικοπές θέσεων εκπαιδευτικών στα µικρά νησιά του Αιγαίου.
τόµ. ΙΕ, σ. 10963.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα, τις καθυστερήσεις και τις αµφιταλαντεύσεις στη
λειτουργία του ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΗ, σ. 13248, 13249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1214, 1263,
1264.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΚΔ, σ. 1907.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά α) µε τα επιδόµατα ανεργίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων και β) µε τα επιδόµατα ανεργίας των εποχικά εργαζοµένων στον τουρισµό.
τόµ. ΚΔ, σ. 2166, 2167.
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 16.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων καταπολέµησης της "µαύρης εργασίας" στις επιχειρήσεις του τουρισµού και του επισιτισµού. τόµ. Α, σ. 515, 516,
517.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόµατα. τόµ. Α, σ. 776,777,791,794.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις Στρατηγικές Επενδύσεις "fast track" για βιοµηχανικές ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) στην Κρήτη. τόµ. Γ, σ. 1834,1835.
Αναφορά του στον αγώνα των εργαζοµένων των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, στις αγροτικές κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο της Κρήτης και στις συλλήψεις έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. τόµ. Γ, σ. 2390.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2390,2391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 3216.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3294, 3295, 3729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4485, 4486.

Αναφορά του στη συµπλήρωση εξήντα εννέα χρόνων από
το Ολοκαύτωµα των Καλαβρύτων. τόµ. Ζ, σ. 5414.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των στελεχών
του Υπουργείου Υγείας που υπηρετούσαν στο ΕΚΑΒ. τόµ.
Ζ, σ. 5414.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τουριστική επικοινωνιακή στρατηγική. τόµ. Ζ, σ. 5414, 5415, 5416.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Τουρισµού: α) "Κύρωση της Συµφωνίας συνεργασίας στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης" και β) "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας
της Κίνας για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού". τόµ.
Ζ, σ. 5422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5912, 5913, 5914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6237, 6238.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Τουρισµού: α) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ
του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Εθνικού Συµβουλίου Τουρισµού και
Αρχαιοτήτων των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων", β) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Λευκορωσίας για τη συνεργασία στον Τοµέα του Τουρισµού" και γ) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Πολωνίας για συνεργασία στον τοµέα του
Τουρισµού". τόµ. Θ, σ. 6829, 6830, 6831.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6830,
6831, τόµ. ΚΒ, σ. 425.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
"ΑΘΗΝΑ" για την ανώτατη εκπαίδευση. τόµ. ΙΒ, σ. 9500,
9513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10076, 10077.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 425428, 459, 462, 463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων για τη
Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 719-721.
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δράµας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 17.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
αδειών στους κρατούµενους των σωφρονιστικών καταστηµάτων της χώρας. τόµ. Α, σ. 744.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
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"Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή"
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1006.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο
των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1175-1177,1178, 1695, 1702,
1703, 1705.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1702,
1703, τόµ. Ζ, σ. 5131, τόµ. Η, σ. 6131, 6532, τόµ. ΙΑ, σ.
8152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2125, 2126, 2128, 2129.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την λήψη µέτρων αποτροπής περιστατικών βίας κατά αλλοδαπών. τόµ.
Γ, σ. 2426.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας έτους 2012" και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2604, 2844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 3215, 3216.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3755, 3756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4458, 4459.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανακούφιση των δανειοληπτών. τόµ. Ζ, σ.
5462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5890, 5891, 5914.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6262.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6495.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". τόµ. ΙΑ, σ. 8146.
Αναφορά του στην αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό
Κοινωνικό Μέτωπο επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". τόµ. ΙΑ,
σ. 8146, 8152.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για τα πιστωτικά της ιδρύµατα.
τόµ. ΙΒ, σ. 9218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9218.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της ασυλίας του. τόµ.
ΙΒ, σ. 9229.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10085, 10094, 10095.
Αναφορά του στην εκτέλεση ενταλµάτων σύλληψης στις
Σκουριές της Χαλκιδικής που πραγµατοποιήθηκε τα ξηµερώµατα της Τετάρτης 10/4/20013. τόµ. ΙΔ, σ. 10286,
10287.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ,
σ. 10287.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11215.
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ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Φθιώτιδας (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 17.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόµατα. τόµ. Α, σ. 777,792.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το δηµόσιο σύστηµα περίθαλψης. τόµ. Δ, σ. 2897, 2898, 2913,
2914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου
2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4810, 4813, 4823.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη εξόρυξη χρυσού στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, Κιλκίς και Θράκης.
τόµ. Ζ, σ. 5191, 5208.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6929.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8416, 8432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8579.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων εφηµεριών στους ιατρούς του ΕΣΥ.
τόµ. ΙΓ, σ. 9839, 9840, 9841.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΓ, σ.
9873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2053.
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Τρικάλων (Δηµοκρατική Αριστερά). τόµ. Α, σ. 12, 17.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 321, 322, 350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"". τόµ. Γ, σ. 2486.

Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 30 και
ειδικό αριθµό 2, η οποία αφορά στη ρύθµιση καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση εργοδοτικής
εισφοράς υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. τόµ. Γ, σ. 2486.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συνέχιση
των εργασιών κατασκευής του Αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. τόµ. Α, σ. 530.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έγκαιρη
καταβολή συντάξεων στους δηµοσίους υπαλλήλους. τόµ. Γ,
σ. 1774.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον διακανονισµό των Ασφαλιστικών Εισφορών σε εταιρείες µε οφειλές άνω των 300.000 ευρώ. τόµ. Γ, σ. 2344,2345.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του Φράγµατος της Μεσοχώρας Τρικάλων. τόµ. Δ, σ.
2937,2938.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4501.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων Ολυµπιονικών που διακρίθηκαν στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.
τόµ. Ζ, σ. 5258.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Τουρισµού: α) "Κύρωση της Συµφωνίας συνεργασίας στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης" και β) "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας
της Κίνας για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού". τόµ.
Ζ, σ. 5423.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών που διακρίθηκαν
στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.
τόµ. Ζ, σ. 5696.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6086.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6550.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθµόν 7/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου (Α’39), (Α’188)". τόµ. Θ, σ. 6864.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιβάρυνση των πασχόντων από µεσογειακή αναιµία, µετά την
αλλαγή του καθεστώτος συµµετοχής στα φάρµακα. τόµ. Θ,
σ. 6898.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα της Κλειστής Φυλακής Τρικάλων. τόµ. Ι, σ. 7554,
7555.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα έκτακτα µέτρα υποστήριξης των ανέργων. τόµ. ΙΑ, σ. 8305, 8319.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8319.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας
της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική
συνεργασία». τόµ. ΙΑ, σ. 8385.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΓ, σ.
9898.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ασφάλειας στις φυλακές Τρικάλων. τόµ. ΙΓ, σ. 10111,
10112.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναλειτουργία του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου στο Νοσοκοµείο Παίδων "Η Αγία Σοφία". τόµ. ΙΕ, σ. 11061,
11062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11226, 11227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11804.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις υψηλές
τιµές σε βασικά αγαθά στη χώρα µας. τόµ. ΙΗ, σ. 13169,
13170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14965.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15199.
Αναφορά του στη 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Μνήµης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. τόµ. ΚΔ, σ. 1663.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά: α) µε την αντιµετώπιση της αύξησης του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα και β) µε το πιλοτικό πρόγραµµα για
το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. τόµ. ΚΔ, σ. 2065, 2067.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Φλωρίνης (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 17.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4490, 4491.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6519.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ενσωµάτωση της τροπολογίας 618/2, 28-6-2013 που αφορά
τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς, τις Συλλογικές Αγροτικές
Οργανώσεις στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρα-

τίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για
συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Κ, σ. 14143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία
στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ.
14143, 14144.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας). τόµ. Α, σ. 12, 17.
Οµιλία του σχετικά µε τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της
Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων(ΕΛΒΟ). τόµ. Α, σ. 825.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α) σχετικά µε τις περικοπές θέσεων εργασίας στα πολιτιστικά και
αθλητικά προγράµµατα των δήµων και β) σχετικά µε την
πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για τη λειτουργία
των δηµοτικών καλλιτεχνικών σχολών και ωδείων. τόµ. Δ,
σ. 2573,2574.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4418, 4419.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση των λειτουργικών προβληµάτων και ελλείψεων του νοσοκοµείου
ΠΑΝΑΓΙΑ, πρώην Β’ Νοσοκοµείο ΙΚΑ Θεσσαλονίκης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4784, 4785.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στις εργασίες κατασκευής του
ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ, σ. 4903, 4904.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τακτική και αποτελεσµατική συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της πόλης της Θεσσαλονίκης και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ, σ. 5058, 5059.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση της εργασίας των εργαζοµένων στο ξενοδοχείο "Μακεδονία Παλλάς" στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Θ, σ. 6735, 6736.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους ανασφάλιστους υπερήλικες οµογενείς από
την πρώην ΕΣΣΔ. τόµ. Θ, σ. 6987, 6988, 6989.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Θ, σ. 7179.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις,
σχετικά: α) µε τη διάσωση των αρχαιοτήτων στο σταθµό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης και β) σχετικά µε τις αρχαιότητες που αποκαλύφθησαν στο σταθµό Βενιζέλου του
Μετρό Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ, σ. 8221, 8223.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτηση η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε η συµπεριφορά της αστυνοµίας προς τους
κατοίκους της Χαλκιδικής που είναι αντίθετοι στην εκµετάλλευση των µεταλλείων χρυσού. τόµ. ΙΒ, σ. 9494.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. ΙΒ, σ. 9494.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην γαλακτοβιοµηχανία "ΑΓΝΟ". τόµ. ΙΕ, σ. 11085.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των απολυµένων-ανέργων που ήταν ενταγµένοι σε πρόγραµµα ειδικής επιδότησης ανεργίας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12082, 12083.
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Αναφορά του στην Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12072.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων 1 έως 17 και επί του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ, σ.
15264.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αρκαδίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α, σ. 12, 17.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 847, 904, 935.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 882,
τόµ. ΚΑ, σ. 14889.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4319.
Αναφορά του στην επίθεση εις βάρος του Βουλευτή του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δ. Στρατούλη. τόµ. Ζ, σ. 5528, 5529.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ)1338/2001 και (ΕΕ)1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5529, 5586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11340, 11407.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος των 400.000 θέσεων προσωρινής
εργασίας. τόµ. ΙΖ, σ. 12646, 12647.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13254.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα, τις καθυστερήσεις και τις αµφιταλαντεύσεις στη
λειτουργία του ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΗ, σ. 13254.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πιθανή
µεταφορά του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων. τόµ. ΙΗ, σ. 13163, 13164.
Αναφορά του στη νέα δικοµµατική Κυβέρνηση. τόµ. ΙΘ,
σ. 13536.
Οµιλία του στο σχέδιο του νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της
Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13536.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα µέτρα
στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων. τόµ. ΙΘ, σ. 13723,
13724.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14783, 14785, 14889, 14890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 940, 941.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πιερίας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 17.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 318, 322, 350.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2394,2395.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4376, 4377.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην
προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 5001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8399, 8430.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποβάθµιση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας σε τµήµα µε την επωνυµία "Τµήµα Ψυχικής Υγείας". τόµ. ΙΕ, σ. 11059, 11060.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου πρώτου και των υπ’ αριθµ.
497/89/26.4.2013 και 504/96/27.4.2013 βουλευτικών τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του
Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθήνας "Ο Άγιος Σάββας"
και της Άννας-Μαρίας-Λουΐζας Λάτση και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 12356.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενσωµά-
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τωση στο πρόγραµµα εµβολιασµών µιας προληπτικής αγωγής για πρόωρα νεογνά. τόµ. ΙΘ, σ. 13604, 13605.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14877, 14878.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενσωµάτωση στο πρόγραµµα της Ελληνικής Προεδρίας και στο
πλαίσιο των δράσεων για τη δηµόσια υγεία, µιας ενηµερωτικής και προληπτικής πολιτικής υγείας για την ηπατίτιδα B
και C. τόµ. ΚΒ, σ. 303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 423,
424, 448, 455, 457.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 17.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 152,
303, 360, 569,572, τόµ. Β, σ. 842, 843, 844, 882, 883,
910, 915, 916, 929, 983,984,992, 1122, 1124, 1125,
1126, 1128, 1130, 1155, 1693, τόµ. Γ, σ. 2138, 2164,
2165, 2166, 2349, 2372, 2373, 2399, 2401, 2402, 2403,
τόµ. Ε, σ. 3298, 3306, 3307, 3742, 3759, 3760, 3776,
τόµ. ΣΤ, σ. 4042, 4401, 4402, 4410, τόµ. Ζ, σ. 4973,
5223, τόµ. Η, σ. 5854, 5870, 5875, 5974, 5975, 6375,
τόµ. Θ, σ. 6695, τόµ. Ι, σ. 7533, τόµ. ΙΑ, σ. 8081, 8142,
8143, 8563, 8564, 8604, 8626, τόµ. ΙΒ, σ. 9176, τόµ. ΙΕ,
σ. 11347, 11424, 11438, τόµ. ΙΖ, σ. 12769, 12781, 12788,
12799, 12800, 12801, 12802, 12803, τόµ. ΙΗ, σ. 13303,
13304, τόµ. Κ, σ. 14439, 14444, 14453, 14470, 14474,
τόµ. ΚΑ, σ. 14794, 14796, 15040, 15042, 15208, 15210,
15211, 15215, τόµ. ΚΔ, σ. 1669, 1670, 1673, 1680, 1681,
1697, 1699, 1701, 1709, 1720, 1721, 1748, 1780, 1781,
1782, 1865, 1879, 1901, 1902, 1903, 1904, 2118, 2119.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 170,171.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την απόπειρα εξώδικου συµβιβασµού µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της "SIEMENS". τόµ. Α, σ. 540,557,560,561.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει ή όχι να εισαχθεί προς συζήτηση η τροπολογία
14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση
χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 563,564,565.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου
έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 568,577,596,597.
Αναφορά της στην εισαγωγή προς ψήφιση τροπολογιών
που είναι άσχετες µε τα νοµοσχέδια που συζητούνται. τόµ.
Α, σ. 569.
Αναφορά της στη τροπολογία 14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-

πίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος
διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 569, 597.
Οµιλία της επί της αµφισβήτησης αναφορικά µε την τροπολογία 14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών, που εισάγεται προς συζήτηση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 571, 572.
Οµιλία της επί της αίτησης που ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο,
σχετικά µε το θέµα εφαρµογής του άρθρου 98 του Κανονισµού της Βουλής το οποίο λέει τα εξής: "Στην κατ’ αρχήν
συζήτηση των νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων, κάθε
Κοινοβουλευτική Οµάδα µπορεί να ορίζει έναν ειδικό αγορητή. Κοινοβουλευτικές Οµάδες των οποίων η δύναµη είναι τουλάχιστον ίση µε το ένα πέµπτο του όλου αριθµού των
Βουλευτών µπορούν να ορίσουν έως δύο ειδικούς αγορητές". τόµ. Α, σ. 573.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόµατα. τόµ. Α, σ. 780, 793.
Οµιλία της επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των ν.
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών" και που αφορά ιδίως την προσθήκη-αναδιατύπωση του άρθρου 4 κατά τη
συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων
για τη συµφωνία συµβιβασµού µε την υπόθεση "SIEMENS".
τόµ. Β, σ. 839, 842, 843.
Οµιλία της επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις Θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των ν.
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα", και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ.
839,842, 857, 858, 861, 876, 883, 910, 912, 914, 915,
916, 917, 928, 929, 935, 938, 939,941.
Οµιλία της επί του Κανονισµού, σχετικά µε το πότε ορίζει
ο Κανονισµός ότι έχει την υποχρέωση, τη δυνατότητα και το
δικαίωµα Υπουργός να οµιλεί κατά τη διάρκεια συζήτησης
σχεδίου νόµου της αρµοδιότητάς του. ( Άρθρο 95 παρ. 2,
άρθρο 64 παρ. 2 και άρθρο 97 παρ. 3 του Κανονισµού της
Βουλής). τόµ. Β, σ. 914, 916.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συγχωνεύσεις ειρηνοδικείων και την µείωση των αποδοχών των
δικαστικών. τόµ. Β, σ. 961,962,963.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1122,1126,1155.
Οµιλία της επί της αµφισβήτησης αναφορικά µε τις τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και µε γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9, που έχουν εισαχθεί προς συζήτηση
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων
και άλλες διατάξεις" και που αφορούν την κύρωση και απόκτηση ισχύος τυπικού νόµου, από το χρόνο εκδόσεώς τους,
των κανονιστικών περιεχοµένου αποφάσεων της Επιτροπής
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων (Ε.Σ.Α.Λ.) και τη ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε τις τοποθετήσεις αποφοίτων παραγωγικών σχολών του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), αντίστοιχα. τόµ. Β, σ. 1124,
1125.
Οµιλία της επί της κατάθεσης αίτησης αµφισβήτησης από
τον Συνασπισµό Αριστεράς /Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, αναφορικά µε τις τροπολογίες µε γενικό αροθµό 24 και ειδικό 8 και µε γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9. τόµ. Β, σ.
1124,1125.
Αναφορά της σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί των αµφισβητήσεων αναφορικά µε τις τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και µε γενικό αριθµό
25 και ειδικό 9, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1125.
Αναφορά της στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και
ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ.
Β, σ. 1126.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο
των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1693.
Οµιλία της επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση
θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων
στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2137.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2137, 2138, 2139, 2164,2165.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει ή όχι να γίνει δεκτή ή όχι η αίτηση διενέργειας ονοµαστικής ψηφοφορίας δεκαέξι Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, επί της πρότασης νόµου αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεω-

µένων νοικοκυριών" η οποία δεν έγινε δεκτή γιατί προσκρούει στο άρθρο 73 παρ. 3 του Συντάγµατος. τόµ. Γ, σ.
2364, 2366, 2403.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2364,2366, 2367,2372,
2373, 2376, 2377, 2399, 2401, 2403, 2404, 2405, 2406,
2407.
Αναφορά της στην υπόθεση "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Γ, σ.
2367,2403.
Οµιλία της επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου
2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015" (Α’ 152), όπως ισχύει" (Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ,
ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3273.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3287, 3302, 3317, 3321, 3322, 3742, 3743, 3745, 3767.
Αναφορά της στην ένσταση αντισυνταγµατικότητας και
αµφισβήτησης στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 38 και ειδικό αριθµό 17 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει" (Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού
Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών
και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του
ν. 3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις" που αφορά ρυθµίσεις εφαρµογής του νόµου 4046/2012 και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις. τόµ. Ε, σ. 3742, 3743.
Οµιλία της επί της αµφισβήτησης της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 38 και ειδικό αριθµό 17 του σχεδίου νόµου
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του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου
2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015" (Α’ 152), όπως ισχύει" (Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ,
ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175)
και άλλες διατάξεις", που αφορά ρυθµίσεις εφαρµογής του
ν. 4046/2012 και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις". τόµ. Ε, σ.
3743, 3744.
Οµιλία της επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016". τόµ. ΣΤ, σ. 4033, 4034, 4035.
Οµιλία της επί των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της
ψηφοφορίας επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016" και επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί επί των αντιρρήσεων αυτών. τόµ. ΣΤ, σ. 4041, 4042.
Αναφορά της στη νοµοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε
από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρα επί της παραγράφου Γ.1. του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "
Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016", που αφορά του υπαλλήλους της Βουλής και στην απόσυρση αυτής. τόµ. ΣΤ, σ.
4091.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4330, 4331.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της προτάσεως που
κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του,
για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην προσφυγή στο
ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενδεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 4958.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην
προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο κα-

θεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 4973, 4974, 4992, 4993, 4999.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη εξόρυξη χρυσού στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, Κιλκίς και Θράκης.
τόµ. Ζ, σ. 5209.
Οµιλία της επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών
προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5870.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5899, 5973, 5975, 5979, 5981, 5989.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5974,
6394, τόµ. Ι, σ. 7533, τόµ. ΙΑ, σ. 8748, 8749, τόµ. ΙΖ, σ.
12803, 12804, τόµ. ΚΔ, σ. 1670, 1672, 1673, 1702, 1709.
Οµιλία της επί του Κανονισµού. τόµ. Η, σ. 5975.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την αποµάκρυνση κατατεθέν εγγράφου από την Έδρα, το οποίο
αφορούσε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και
συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για
το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5994, 5995.
Αναφορά της στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Η, σ. 6257,
6258.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6257, 6258.
Οµιλία της επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,
τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ),
µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης",
της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο
"Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ"
και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων"
και άλλες επείγουσες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6392, 6393,
6394.
Οµιλία της στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
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τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6615-6617.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών άσχετων µε την πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 "Νέος τρόπος
έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές
διατάξεις (Α’249)"" και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ.
Θ, σ. 6785, 6786.
Αναφορά της σχετικά µε τη λειτουργία της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. τόµ. Θ, σ. 6789.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν.
4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’249)"" και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Θ, σ. 6801.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
µπορεί να πάρει το λόγο η Βουλευτής κ. Ζ. Κωνσταντοπούλου κατ’ εξαίρεση επειδή κατά την ανάγνωση του καταλόγου δεν ήταν παρούσα, λόγω συµµετοχής της στην προκαταρκτική επιτροπή και στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης
και λήψη απόφασης από το Σώµα. τόµ. Ι, σ. 7531, 7532,
7533.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Ι, σ.
7537.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: "α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Ι, σ. 7893.
Αναφορά της στην καταγγελία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δ. Παπαδηµούλη και που
αφορά τραυµατισµό Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κατά τη
διάρκεια εκδήλωσης διαµαρτυρίας στο γραφείο του κ.
Μέργου. τόµ. Ι, σ. 7937.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8076.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-

φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8562,
8563, 8603, 8604, 8629.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
δυνατότητα Βουλευτή να µιλήσει σε σχέδιο νόµου γιατί παρήλθε η σειρά του και δεν ήταν παρών στην Αίθουσα. τόµ.
ΙΑ, σ. 8602, 8603.
Αναφορά της στα επεισόδια στην Ιερισσό Χαλκιδικής.
τόµ. ΙΑ, σ. 8747.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8747.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για τα πιστωτικά της ιδρύµατα.
τόµ. ΙΒ, σ. 9459.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9459.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11363, 11365,
11372, 11373.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 &
155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά
του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών
αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη
ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν
τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256
περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12768, 12769, 12771,
12777, 12782, 12796, 12797, 12799, 12800, 12801,
12802, 12803, 12804, 12808, 12809, 12811, 12812.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την
υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της
Τράπεζας HSBC» περί παραδοχής ή µη της πρότασης για
την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για
κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία
ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα
µε την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2
και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις
παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική
Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14434.
Οµιλία της στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
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δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14434, 14437, 14438,
14439, 14441, 14448, 14449, 14454, 14457, 14466,
14471, 14474, 14484.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της µυστικής ψηφοφορίας για απόφαση
για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ.
Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του
ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζα
HSBC. τόµ. Κ, σ. 14484.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15040-15042, 15044, 15047, 15062,
15063, 15077, 15078, 15084, 15085, 15089, 15090,
15101.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15207, 15208, 15226.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1275, 1276.
Οµιλία της επί του παρεµπίπτοντος θέµατος σύµφωνα µε
τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου για παραβίαση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής, που αφορά την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων" στο Τµήµα της Βουλής. τόµ.
ΚΔ, σ. 1668, 1669, 1670, 1672, 1673.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων". τόµ. ΚΔ, σ. 1681, 1697, 1698, 1699, 1702, 1707,
1709, 1717, 1718, 1722, 1723, 1747, 1748, 1749, 1754,
1777, 1779, 1781.
Αναφορά της στην ανακοίνωση των δικογραφιών που
διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν σε διατελέσαντες
Υπουργούς Οικονοµικών και στον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων. τόµ. ΚΔ, σ. 1720, 1721, 1722, 1723.
Οµιλία της σχετικά µε την έγκριση της άδειας απουσίας
του Γ. Παπανδρέου στο εξωτερικό. τόµ. ΚΔ, σ. 1720, 1723.
Αναφορά της στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο
34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι και στο κόµµα
"Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 1747.
Αναφορά της στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Χ. Λαζαρίδη. τόµ. ΚΔ, σ. 1779, 1780, 1782, 1867, 1896, 1903.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των
θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 1867,
1896, 1897, 1898, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2093, 2109, 2117, 2118.
Λ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Πειραιώς (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 12, 17.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σωφρονιστικών καταστηµάτων της χώρας. τόµ. Α, σ. 274, 275.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία των Ναυπηγείων
Σκαραµαγκά. τόµ. Α, σ. 529.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αστυνοµική παρουσία έξω από τα Κεντρικά Γραφεία του Κόµµατος
"Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. Γ, σ. 1847,1848.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "απελευθέρωση λαθροµεταναστών από τα Κέντρα Κράτησης Μεταναστών". τόµ. Δ, σ. 2934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4384, 4385.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το θεσµό των λαϊκών
αγορών. τόµ. ΣΤ, σ. 4779.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απογραφή της ακίνητης περιουσίας του Ταµείου Εθνικής Άµυνας
(ΤΕΘΑ). τόµ. ΣΤ, σ. 4899.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το ΑΜΚΑ
και την "κάρτα του πολίτη". τόµ. Ζ, σ. 4921, 4931.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6367.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 11303,
11304.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διάθεση
των χρηµάτων του φόρου αλληλεγγύης στον ΟΑΕΔ. τόµ. ΙΑ,
σ. 8475, 8476.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
αδειών σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, προκειµένου
να συµµετέχουν σε προγράµµατα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. τόµ. ΙΓ, σ. 9836, 9837.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί µετατροπής στρατοπέδων σε κέντρα κράτησης
για τους οφειλέτες δηµοσίου. τόµ. ΙΕ, σ. 10969, 10970.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επικείµενη ιδιωτικοποίηση του αεροδροµίου Χανίων. τόµ. ΙΕ, σ.
11303, 11304.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των κατοίκων των ακριτικών περιοχών
της Ελληνοαλβανικής µεθορίου από αλλοδαπούς κακοποιούς. τόµ. ΙΖ, σ. 12179.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το φαινόµενο της λαθρεπιβίβασης στα µέσα µαζικής µεταφοράς. τόµ.
ΙΖ, σ. 12852, 12853, 12854.
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 17.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15206.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΚΔ, σ. 1868.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μεσσηνίας (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 17.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το στρατόπεδο "ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ" στην Καλαµάτα. τόµ. Α, σ. 239.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ". τόµ. Α, σ. 263,264.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στην ανατολική Καλαµάτα σε ακίνητο που θα παραχωρηθεί από το δήµο. τόµ. Γ,
σ. 1833.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή της Ιόνιας Οδού. τόµ. Δ, σ. 2856.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή της Ιόνιας Οδού. τόµ. Θ, σ. 6732.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του οδικού άξονα "Ρυζόµυλος-Πύλος-Μεθώνη". τόµ.
ΙΑ, σ. 8293.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή της "ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ". τόµ. ΙΖ, σ. 12602.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2045.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του αυτοκινητόδροµου "Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα"
της Ολυµπίας Οδού. τόµ. ΚΔ, σ. 2068, 2069.
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας). τόµ. Α, σ. 12, 17.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή αποζηµίωσης στους πληγέντες βαµβακοπαραγωγούς από το πράσινο σκουλήκι. τόµ. Α, σ. 647,648.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που
διαµορφώνεται στις ιατροφαρµακευτικές και προνοιακές

παροχές στο λαό. τόµ. Β, σ. 1743,1744,1758,1760.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"". τόµ. Γ, σ. 2479, 2483.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 30 και
ειδικό αριθµό 2, η οποία αφορά στη ρύθµιση καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση εργοδοτικής
εισφοράς υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. τόµ. Γ, σ. 2483.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. Δ, σ. 2610.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το δηµόσιο σύστηµα περίθαλψης. τόµ. Δ, σ. 2911,2912.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4369, 4370.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις ζηµιές που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις στις περιοχές των
δήµων Πύλης και Καλαµπάκας του Νοµού Τρικάλων. τόµ.
ΣΤ, σ. 4707, 4708.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του
Περιφερειακού Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου
Λάρισας. τόµ. ΣΤ, σ. 4757, 4758.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4757,
τόµ. Η, σ. 5910, τόµ. ΙΑ, σ. 8370, 8431, 8441, τόµ. ΙΗ, σ.
13262.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του
ΕΟΠΥΥ και τα αδιέξοδα της ακολουθούµενης πολιτικής
στην πρωτοβάθµια περίθαλψη. τόµ. Ζ, σ. 5750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5859, 5910, 5987.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συγχώνευση των Νοσοκοµείων της Ικαρίας και της Σάµου. τόµ.
Θ, σ. 6894, 6895, 6896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση της από 31-102012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής». τόµ. ΙΑ, σ. 8366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του
Κουβέιτ, Οικονοµικής και Τεχνικής Συνεργασίας». τόµ. ΙΑ,
σ. 8370.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας
της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική
συνεργασία». τόµ. ΙΑ, σ. 8385.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8407, 8431, 8441.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8597.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
στα ιατρεία του ΕΟΠΥΥ και στο Νοσοκοµείο Ρεθύµνου.
τόµ. ΙΓ, σ. 9689, 9690, 9690.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση
καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στις κλινικές του οµίλου "EUROMEDICA". τόµ. ΙΓ, σ. 10146, 10147.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη διάλυση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. τόµ. ΙΓ, σ. 10167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10708.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
σε ιατρικό προσωπικό από τα δηµόσια νοσοκοµεία, τα Κέντρα Υγείας και τις υγειονοµικές µονάδες του ΕΟΠΥΥ. τόµ.
ΙΕ, σ. 10966, 10967.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση κατά µεταναστών
εργατών στα φραουλοχώραφα της Νέας Μανωλάδας Ηλείας. τόµ. ΙΕ, σ. 10967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11143, 1115411156, 11211, 11267.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 12155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του
Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθήνας "Ο Άγιος Σάββας"
και της Άννας-Μαρίας-Λουΐζας Λάτση και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 12364.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη
λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκοµείου Βόλου. τόµ. ΙΖ, σ. 12686.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα, τις καθυστερήσεις και τις αµφιταλαντεύσεις στη
λειτουργία του ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΗ, σ. 13267, 13268.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13268.
Αναφορά του στη συνεργασία της τρικοµµατικής Κυβέρνησης. τόµ. ΙΗ, σ. 13331.
Αναφορά του στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για
την ΕΡΤ και στην απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. τόµ. ΙΗ, σ. 13331.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13331-13333.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη µονιµοποίηση των
γιατρών του ΙΚΑ Τρικάλων που λήγουν οι συµβάσεις τους.
τόµ. Κ, σ. 14137, 14138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαί-

ρετης Δόµησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 520-522, 582, 583.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων για τη
Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 709-711, 739.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Ζάµπια και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας". τόµ. ΚΒ, σ. 768.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1185-1187, 1246,
1247, 1262.
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Πειραιώς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 17.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί των Προγραµµατικών
Δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ.
45,46.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου. τόµ. Α, σ. 52.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 161,162.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 203,
287, 288, 565, 572, 589, τόµ. Β, σ. 916, 927, 983, 1082,
1093, 1122, 1125, 1126, 1128, 1129, 1151, 1153, 1180,
1181, 1691, 1698, 1699, τόµ. Γ, σ. 2120, 2141, τόµ. Ε, σ.
3274, 3734, 3744, 3771, 3774, 3776, 3777, τόµ. ΣΤ, σ.
4083, 4085, 4332, 4333, 4335, 4348, 4349, 4350, 4528,
τόµ. Ζ, σ. 5124, 5125, 5126, 5134, 5135, 5524, 5580,
5593, 5595, τόµ. Η, σ. 5876, 5886, 5871, 5974, 6067,
6187, 6188, 6217, 6247, 6255, 6332, 6353, 6359, 6360,
6361, 6362, 6375, τόµ. Θ, σ. 7042, τόµ. Ι, σ. 7861, 7862,
7864, τόµ. ΙΑ, σ. 8064, 8067, 8137, 8139, 8156, 8501,
8519, τόµ. ΙΒ, σ. 9173, 9196, 9199, 9461, τόµ. ΙΔ, σ.
10405, 10406, 10409, 10412, 10653, τόµ. ΙΕ, σ. 11259,
11276, 11344, 11419, 11424, 11428, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11583,
11880, τόµ. ΙΖ, σ. 12691, 12694, 12696, 12780, τόµ. ΙΗ,
σ. 12859, 12887, 12946, 12948, 12949, 12950, 13407,
13472, 13473, τόµ. ΙΘ, σ. 13514, 13561, 13574, τόµ. ΚΑ,
σ. 14842, 14852, 14853, 14914, 14940, 14985, 15005,
15115, 15211, 15212, τόµ. ΚΒ, σ. 343, 344, 356, 437,
438, 447, 459, 468, 470, 539, 611, 615, 616, 637, 642,
734, 736, 738.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε το αν υπάρχει
ή όχι παραβίασή του, επειδή πήρε Βουλευτής γραπτή απάντηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σε επίκαιρη
ερώτηση η οποία επρόκειτο να συζητηθεί και που αναβλήθηκε, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδας. τόµ. Α, σ. 287.
Δήλωσή του, ότι έχει υποβληθεί αίτηµα για ενηµέρωση
της Βουλής επί των εξελίξεων για την ιδιωτικοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας. τόµ. Α, σ. 288.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την απόπειρα εξώδικου συµβιβασµού µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της "SIEMENS". τόµ. Α, σ. 540, 541, 545, 549,
550, 558, 560.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει ή όχι να εισαχθεί προς συζήτηση η τροπολογία
14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση
χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 564,565.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς ψήφιση τροπολογιών
που είναι άσχετες µε τα νοµοσχέδια που συζητούνται. τόµ.
Α, σ. 589.
Αναφορά του στη τροπολογία 14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος
διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 589, 590.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου
έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 589,590,601.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επαφές
του Πρωθυπουργού µε ξένους ηγέτες και τη συνέχιση της εφαρµογής της πολιτικής του Μνηµονίου. τόµ. Α, σ.
643,644,645.
Αναφορά του στη διαδικασία εκλογής της νέας διοίκησης
του Ταµείου Αξιολόγησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). τόµ. Α, σ. 756.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
οι τροπολογίες (τρεις) που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/
2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012",
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται
στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών" είναι συναφείς µε το περιεχόµενο
του νοµοσχεδίου ή όχι. τόµ. Β, σ. 838.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής
ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των
ν. 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών" και που αφορά ιδίως την προσθήκη-αναδιατύπωση του άρθρου 4 κατά τη
συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων
για τη συµφωνία συµβιβασµού µε την υπόθεση "SIEMENS".
τόµ. Β, σ. 840.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης

οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 872, 873, 876, 884, 885, 912, 927, 940,
941, 942.
Οµιλία του επί της απόσυρσης της παραγράφου 4 του άρθρου 4 που είχε προστεθεί σαν νοµοτεχνική βελτίωση στη
Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων για τη συµφωνία συµβιβασµού µε τη "SIEMENS" στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 981.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το αν
πρέπει να εισαχθούν προς συζήτηση ή όχι και να συζητηθούν ή όχι ως κατεπείγουσες, δυο τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9,
που αφορούν θέµατα του Υπ. Ναυτιλίας και που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή
δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1069, 1070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1069, 1070,
1080, 1082, 1086, 1091, 1092, 1098, 1128, 1129, 1130,
1144, 1153,1154, 1180, 1181.
Αναφορά του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και
ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ.
Β, σ. 1069, 1081, 1082, 1092, 1129, 1181.
Αναφορά του σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί των αµφισβητήσεων αναφορικά µε τις τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και µε γενικό αριθµό
25 και ειδικό 9, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1124,
1129.
Οµιλία του επί της αµφισβήτησης αναφορικά µε τις τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και µε γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9, που έχουν εισαχθεί προς συζήτηση
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων
και άλλες διατάξεις" και που αφορούν την κύρωση και απόκτηση ισχύος τυπικού νόµου, από το χρόνο εκδόσεώς τους,
των κανονιστικών περιεχοµένου αποφάσεων της Επιτροπής
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων (Ε.Σ.Α.Λ.) και τη ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε τις τοποθετήσεις αποφοίτων παραγωγικών σχολών του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), αντίστοιχα. τόµ. Β, σ. 1128,
1129.
Οµιλία του επί της κατάθεσης αίτησης αµφισβήτησης από
τον Συνασπισµό Αριστεράς /Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, αναφορικά µε τις τροπολογίες µε γενικό αροθµό 24 και ειδικό 8 και µε γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9. τόµ. Β, σ.
1128,1129.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο
των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1682, 1683, 1691, 1694, 1695,
1697, 1698, 1699.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1699,
τόµ. Ι, σ. 7863, 7864, τόµ. Ζ, σ. 4986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2119, 2141, 2142, 2143, 2150, 2151, 2152.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:
"Κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου "Ρύθµιση
θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων
στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2141,2142,2143.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Γ, σ. 2292.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας έτους 2012" και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2606, 2607, 2608.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 3201, 3202.
Οµιλία του επί του Κανονισµού σχετικά µε το αν τηρήθηκε το άρθρο 91 παράγραφος 7 του Κανονισµού, που αναφέρει ότι η έκθεση της Διαρκούς Επιτροπής διανέµεται
στους Βουλευτές τουλάχιστον δύο µέρες πριν την πρώτη συνεδρίαση της Βουλής που έχει οριστεί για τη συζήτηση του
νοµοσχεδίου ή της πρότασης νόµου. τόµ. Ε, σ. 3225, 3226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3225,3226,3250,3253,3254, 3387, 3388, 3734, 3749,
3768, 3769, 3771, 3774, 3776, 3777.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου
2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-

2015" (Α’ 152), όπως ισχύει" (Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ,
ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3274.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί των άρθρων του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου
2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015" (Α’ 152), όπως ισχύει" (Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ,
ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3344,3345.
Αναφορά του στη διάταξη σχετικά µε την ένταξη του Ταµείου των Δηµοσιογράφων στο ΕΟΠΥΥ. τόµ. Ε, σ. 3734,
3768.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2011 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013. τόµ. Ε, σ. 4000.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016" το οποίο εισάγεται προς συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 4029, 4031.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4029, 4031,
4094, 4096, 4097.
Αναφορά του στην "αντιποίηση αρχής" από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο.
τόµ. ΣΤ, σ. 4061.
Αναφορά του επί της καταγγελίας από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης κ. Ν. Δένδια στην Εθνική Αντιπροσωπεία που
αφορά στελέχη του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, σχετικά µε το αδίκηµα
της "αντιποίησης αρχής". τόµ. ΣΤ, σ. 4061.
Αναφορά του στη νοµοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε
από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρα επί της παραγράφου Γ.1. του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "
Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016", που αφορά του υπαλλήλους της Βουλής και στην απόσυρση αυτής. τόµ. ΣΤ, σ.
4094, 4096, 4097.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
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τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί του προϋπολογισµού
του Κράτους. τόµ. ΣΤ, σ. 4274.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4332, 4335, 4336, 4348,
4349, 4350, 4429, 4430.
Αναφορά του στο άρθρο 60 του Συντάγµατος το οποίο αναφέρει ότι οι Βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωµα
της γνώµης και της ψήφου κατά συνείδηση. τόµ. ΣΤ, σ.
4528.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην
προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 4971, 4986, 4996.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Οικονοµικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών
της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες
διατάξεις", είναι σύννοµες και έχουν σχέση µε το νοµοσχέδιο. τόµ. Ζ, σ. 5120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών
Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5120,
5124, 5125, 5126.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
κατά τη διάρκεια συζήτησης κύρωσης δικαιούνται να οµιλήσουν όσοι έχουν αντίρρηση στην επιτροπή και όχι ένας από
κάθε κόµµα. τόµ. Ζ, σ. 5491, 5492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ)1338/2001 και (ΕΕ)1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5524, 5542, 5544,
5545, 5580, 5583, 5595, 5615, 5616.
Αναφορά του στην επιλογή της Κυβέρνησης για νοµοθέτηση µέσω Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Ζ, σ.
5593, 5595.

Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών
προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5871,
5872, 5875.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5876, 5877, 5911, 5912, 5927, 5938.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
τροπολογία 119/18 του Υπ. Δικαιοσύνης αφορά τροποποιήσεις στις διατάξεις της παραγράφου 39 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του νόµου
4093/2012 και ορίζεται ότι η καταβολή της τέταρτης δόσης
της έκτακτης παροχής στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
θα πραγµατοποιηθεί έως την 31η Ιανουαρίου 2013 και που
κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5911, 5912.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την αποµάκρυνση κατατεθέν εγγράφου από την Έδρα, το οποίο
αφορούσε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και
συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για
το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5994, 5995, 5996, 5997.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
παρουσία του Υπουργού κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις", για το πλήθος των τροπολογιών και των τροποποιήσεων και τη µη ύπαρξη αναλυτικής έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τα έσοδα και τις δαπάνες στο ως άνω νοµοσχέδιο. τόµ. Η, σ.
6079, 6080, 6081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6080, 6081, 6108, 6109, 6110, 6112, 6113,
6128, 6187, 6188, 6208, 6209, 6217, 6247, 6255, 6272,
6273.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6095.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Η, σ. 6108.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων
Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπι-
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στωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε
τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο
"Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ"
και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων"
και άλλες επείγουσες διατάξεις" το οποίο εισάγεται προς
συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Η, σ.
6328.
Αναφορά του στην ένοπλη επίθεση στα γραφεία της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Η, σ. 6328, 6353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6328, 6353, 6360, 6361, 6376,
6377, 6389.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,
τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ),
µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης",
της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο
"Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ"
και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων"
και άλλες επείγουσες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6395.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και σχετικά µε τα ψηφοδέλτια που έχουν µοιραστεί και τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας. τόµ. Θ, σ. 6682, 6683.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών άσχετων µε την πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 "Νέος τρόπος

έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές
διατάξεις (Α’249)"" και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ.
Θ, σ. 6785, 6786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν.
4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’249)"" και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Θ, σ. 6785, 6817, 6818, 6823,
6825.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση των τροπολογιών στη σύµβαση του Υπ. Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε
Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7852, 7853.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 7852, 7860, 7861, 7873.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: "α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Ι, σ. 7884, 7885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8062, 8063, 8064, 8067.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
µπορεί να υποβληθούν αντιρρήσεις αντισυνταγµατικότητας
µετά το τέλος των οµιλιών των εισηγητών. τόµ. ΙΑ, σ. 8132.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο". τόµ. ΙΑ, σ. 8139.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". τόµ. ΙΑ, σ. 8148,
8149, 8156.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
των προσώπων και των λογαριασµών της λίστας Λαγκάρντ.
τόµ. ΙΑ, σ. 8461.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8501,
8512, 8584, 8585.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31-102012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής". τόµ. ΙΑ, σ. 8501, 8519.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από από-
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φαση του Eurogroup για τα πιστωτικά της ιδρύµατα. τόµ.
ΙΒ, σ. 9173, 9197.9199, 9201, 9461.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9196-9198, 9233, 9461, 9462.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη διάλυση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. τόµ. ΙΓ, σ. 10159, 10160,
10165, 10166, 10172, 10173.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µετατροπή της αίτησης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του άρθρου 78 σε ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10293, 10294,
10401.
Οµιλία του επί της αίτησης αντίρρησης για την ψήφιση
του άρθρου 78 και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10405, 10406, 10407, 10408,
10412, 10653, 10654.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το
πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για
την τροποποίηση και βελτίωση των συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11143, 11159,
11166, 11167, 11225, 11257, 11258, 11259, 11260,
11261, 11262, 11279.
Αναφορά του στην από τριετίας είσοδο της Ελλάδας στο
ΔΝΤ. τόµ. ΙΕ, σ. 11166.
Αναφορά του σε διατάξεις του πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών που πρόκειται να κατατεθεί στη
Βουλή µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΕ, σ.
11273, 11276.
Οµιλία του σχετικά µε τον τρόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013", το οποίο συζητείται, ύστερα από πρόταση του Υπουργού, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΕ, σ. 11335.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11335, 11367,
11368, 11369, 11371, 11372, 11421, 11422, 11424.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013". τόµ.
ΙΕ, σ. 11344.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη δυνατότητα ψηφοφορίας Βουλευτών, ενώ έχει λήξει η ψηφοφορία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11583.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης και του
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

(Ο.Ο.Σ.Α.), µε τα συναφή Παραρτήµατα Α’ και Β’ σχετικά
µε την αµοιβαία διοικητική συνδροµή σε φορολογικά θέµατα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής». τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11883.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση
των οφειλών του προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ
του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας
και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
12688, 12689, 12690, 12691, 12702, 12705, 12706,
12707, 12711, 12712.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και ειδικό
101, που αφορά σύµβαση µεταξύ του δηµοσίου και των
ναυπηγείων της Ελευσίνας στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµικών που αφορά στην από κοινού συζήτηση δύο Κυρώσεων διεθνών συµβάσεων. τόµ. ΙΖ, σ. 12688,
12690, 12691.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και
ειδικό 101, µε τίτλο: "Κύρωση της 11ης τροποποίησης της
υπ’ αριθµ. 001Β/00 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της εταιρίας µε την επωνυµία Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ (ΝΒΕΕ ΑΕ)", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση των οφειλών του
προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ του Υπουργικού
Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12702,
12705, 12706, 12707, 12711, 12712.
Αναφορά του στην επέτειο της σφαγής του Διστόµου.
τόµ. ΙΗ, σ. 12859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12859, 12865, 12891, 12892, 12894, 12920, 12921.
Αναφορά του στο θέµα γερµανικών αποζηµιώσεων και
στο κατοχικό δάνειο. τόµ. ΙΗ, σ. 12860.
Αναφορά του στο διαγωνισµό ιδιωτικοποίησης ΔΕΠΑ και
ΔΕΣΦΑ. τόµ. ΙΗ, σ. 12891.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 12942, 12943, 12948,
12949, 12950, 12953.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την έγκριση πρότασης για συζήτηση τροπολογιών (572 και 593)
που αφορούν το θέµα της κατάργησης της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάργηση υπουργικής απόφασης που εξειδικεύει αυτήν την γενικής ισχύος Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου σε ό,τι αφορά την ΕΡΤ και που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13407, 13408.
Αναφορά του στη µη προσέλευση των Υπουργών κατά τη
διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. ΙΗ, σ. 13456.
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Αναφορά του στη συνεργασία της τρικοµµατικής Κυβέρνησης. τόµ. ΙΗ, σ. 13466.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
και τη φορολόγηση των υπεράκτιων (offshore) εταιρειών.
τόµ. ΙΗ, σ. 13466, 13467, 13472, 13473, 13474.
Αναφορά του στη νέα δικοµµατική Κυβέρνηση. τόµ. ΙΘ,
σ. 13533, 13571.
Οµιλία του στο σχέδιο του νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της
Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13533, 13534, 13535, 13571,
13572, 13573, 13589.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά στην ΕΡΤ και στην απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας. τόµ. ΙΘ, σ. 13572, 13573, τόµ. ΚΒ, σ. 479.
Αναφορά του στην πληρωµή οµολόγων από το Ελληνικό
Κράτος. τόµ. ΙΘ, σ. 13573, 13574, 13575.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14794, 14796, 14851, 14852,
14853, 14927, 14940, 14941, 14984, 14985.
Οµιλία του επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο και τους Ανεξάρτητους Έλληνες,
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012,
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14794, 14796.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Υπουργού Οικονοµικών
της Γερµανίας κ. Σόϊµπλε και στο θέµα των γερµανικών αποζηµιώσεων τόµ. ΚΑ, σ. 14984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15196, 15209, 15210, 15211, 15212.
Αναφορά του στην επίθεση που δέχτηκε ο Υπουργός Υγείας κ. Σ. Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του στο Αττικό
Νοσοκοµείο. τόµ. ΚΑ, σ. 15211.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Γερµανού Υπουργού
Οικονοµικών κ. Σόιµπλε στην Αθήνα, στο κατοχικό δάνειο
και τις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. ΚΑ, σ. 15212.
Αναφορά του στην κατάθεση στο Τµήµα του νοµοσχεδίου
του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες
διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΚΒ, σ.
54.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 84, 85, 86, 258, 268, 269, 270.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τροπολογία εκπρόθεσµη που αφορά τα franchise, και την έχουν
συνυπογράψει είκοσι πέντε Βουλευτές την οποία και έκανε
δεκτή ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η
οποία θα µπει σε ψηφοφορία. τόµ. ΚΒ, σ. 269, 270.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
328, 343, 346, 347.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κα-

τάθεση τροπολογιών (και ιδιαίτερα δύο που αφορούν την
ΕΥΔΑΠ) σε θερινό Τµήµα και επί άσχετου νοµοσχεδίου.
τόµ. ΚΒ, σ. 422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 422,
445, 447, 448, 449, 450, 468, 469, 470, 479, 480.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση άσχετης τροπολογίας, που αφορά το δηµόσιο τοµέα, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της
Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 507, 509, 543, 591, 592, 593, 638, 642.
Οµιλία του επί της αίτησης αµφισβήτησης Βουλευτών του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, επί των τροπολογιών 693/70 και 710/86 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
611, 615, 616.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων για τη
Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 700, 723, 724, 734, 738.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση υπουργικών τροπολογιών που αφορούν Υπουργεία
άσχετα µε την ουσία και το περιεχόµενο του υπό συζήτηση
σχεδίου νόµου. τόµ. ΚΒ, σ. 700, 734.
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Σερρών (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 17.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9971.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12919.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 490.
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενηµέρωσης των πολιτών σε συµβάντα ατµοσφαιρικής ρύπανσης. τόµ. Α, σ. 296,296.
Διορισµός του ως Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής της Κυβέρνησης Αντωνίου Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 30.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 182-184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-
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ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4394.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκµετάλλευση του εθνικού µας πλούτου. τόµ. Ζ, σ. 5472, 5473.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόοδο
της έρευνας για εξεύρεση υδρογονανθράκων στη χώρα
µας. τόµ. Θ, σ. 6981, 6982, 6983.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
αντιµετώπισης των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του µέτρου της εξίσωσης του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο θέρµανσης και
κίνησης. τόµ. Θ, σ. 6983, 6984, 6985.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του νέφους της αιθαλοµίχλης και την
προστασία της δηµόσιας υγείας. τόµ. Θ, σ. 7066, 7067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση της από 31-102012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής». τόµ. ΙΑ, σ. 8368.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
συµφωνίας για νέο ρυθµιστικό σχέδιο για την Αττική. τόµ.
ΙΖ, σ. 12656, 12658.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μνηµόνιο Κατανόησης
στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του
Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του
Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12287, 12288.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µελέτη
του ΙΓΜΕ για θέµατα φυσικού αερίου και πετρελαίου από το
σχιστόλιθο στην περιοχή της Ηπείρου. τόµ. ΙΗ, σ. 13155,
13156.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13337, 13341, 13342, 13343.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. τόµ. ΙΘ, σ.
13564.
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α, σ. 12, 17.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 325, 326, 327.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στον ραδιοτηλεοπτικό σταθµό ALPHA
στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Α, σ. 426.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εµφύλια
σύρραξη στη Συρία. τόµ. Α, σ. 435.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου
έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 580.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
της τιµής του φυσικού αερίου για τους βιοµηχανικούς καταναλωτές. τόµ. Β, σ. 1739,1740.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απορρόφηση του ΕΣΠΑ. τόµ. Γ, σ. 2334.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κούρεµα
των οµολόγων των φυσικών προσώπων. τόµ. Δ, σ.
2881,2882,2883.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου
Βενιζέλου προς στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος. τόµ. Ζ, σ. 5050.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4552.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τα οµόλογα των φυσικών προσώπων.
τόµ. Ζ, σ. 5733.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5735,
5736, τόµ. Η, σ. 6088, τόµ. ΙΑ, σ. 8280, 8281, 8409, τόµ.
ΙΕ, σ. 11354, 11374, τόµ. ΚΑ, σ. 14800.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του
ΕΟΠΥΥ και τα αδιέξοδα της ακολουθούµενης πολιτικής
στην πρωτοβάθµια περίθαλψη. τόµ. Ζ, σ. 5743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5866, 5867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6088.
Αναφορά του στην ένοπλη επίθεση στα γραφεία της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Η, σ. 6369.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6369.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
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µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας" και άλλες διατάξεις. τόµ. Ι, σ. 7973,
7974.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". τόµ. ΙΑ, σ. 8145,
8146.
Αναφορά του στην αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό
Κοινωνικό Μέτωπο επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". τόµ. ΙΑ,
σ. 8145.
Αναφορά του στο ατύχηµα που έλαβε χώρα στην οροφή
της Αίθουσας της Ολοµέλειας και που παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή ενός εργαζοµένου της Βουλής. τόµ. ΙΑ, σ. 8280.
Αναφορά του στα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στο
λεκανοπέδιο της Αττικής από την µεγάλη βροχόπτωση της
Παρασκευής 22 Φεβρουαρίου 2013. τόµ. ΙΑ, σ. 8280,
8281.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8408, 8409, 8410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8554,
8555, 8592, 8593.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από απόφαση του Eurogroup για τα πιστωτικά της ιδρύµατα. τόµ.
ΙΒ, σ. 9188, 9189, 9221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9188,9221, 9222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10010, 10011.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Κασσή και Μ. Ταµήλου. τόµ. ΙΔ, σ. 10291.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11396.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα, τις καθυστερήσεις και τις αµφιταλαντεύσεις στη
λειτουργία του ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΗ, σ. 13255, 13258.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται

στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14451, 14452.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14800.
Αναφορά του στην επίθεση που δέχτηκε ο Υπουργός Υγείας κ. Σ. Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του στο Αττικό
Νοσοκοµείο. τόµ. ΚΑ, σ. 15220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15520, 15221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων για τη
Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 714, 715, 739.
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (Δηµοκρατική
Αριστερά). τόµ. Α, σ. 12, 17.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας,
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις
θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 373.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τους διορισµούς Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων. τόµ. Α, σ. 667.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εναρµονισµένες πρακτικές τιµών απο κτηνοτροφικές επιχειρήσεις.
τόµ. Α, σ. 816,817.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2118.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την συγκρότηση Ταγµάτων Εθνοφυλακής και στο εσωτερικό της χώρας. τόµ. Δ, σ. 2864, 2865.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4328.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αγροτική οικονοµία. τόµ. ΣΤ, σ. 4701.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό των φοροελεγκτικών µηχανισµών και την πάταξη
της φοροδιαφυγής. τόµ. ΣΤ, σ. 4762, 4776.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη ραγδαία αύξηση µόλυνσης από τον ιό HIV µεταξύ των χρηστών ενέσιµων ναρκωτικών. τόµ. Ζ, σ. 5179,
5180.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των τιµών των εισιτηρίων των µέσων µαζικής µεταφοράς (ΜΜΜ). τόµ. Ζ, σ. 5480, 5481.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
στήριξης των µονογονεϊκών οικογενειών από την πολιτεία.
τόµ. Ζ, σ. 5727, 5728.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5920.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6643.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συγχωνεύσεις των κλινικών και τις καταργήσεις κλινών στα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας. τόµ. Ι, σ. 7795, 7796.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα έκτακτα µέτρα υποστήριξης των ανέργων. τόµ. ΙΑ, σ. 8303, 8318.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπερφόρτωση του ΧΥΤΑ Φυλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9841, 9842.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των φωτοειδησεογράφων. τόµ.
ΙΗ, σ. 13161, 13162.
Αναφορά του στην επίθεση που δέχτηκε ο Υπουργός Υγείας κ. Σ. Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του στο Αττικό
Νοσοκοµείο. τόµ. ΚΑ, σ. 15229.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15229, 15230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 823, 824, 863, 889.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο
34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι. τόµ. ΚΔ, σ.
1889.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των
θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 1889.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Χ. Λαζαρίδη. τόµ. ΚΔ, σ. 1890.
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αρκαδίας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 17.
Διορισµός του ως Υπουργού Υγείας της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 30.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 176,177.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το µεγάλο
κόστος των ιατρικών εξετάσεων ΡΕΤ scan & Cyber Knife.
τόµ. Α, σ. 484,485.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία προµήθειας των απαραίτητων φαρµάκων στους ασφαλισµένους. τόµ. Α, σ. 817,818.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
βελτίωσης της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας του Νοµού
Λακωνίας. τόµ. Α, σ. 819,820.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραχώρηση οικοπέδου ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας για την
ανέγερση του Αστυνοµικού Μεγάρου Κέρκυρας. τόµ. Α, σ.
821.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Νοσοκοµείο Κυπαρισσίας του Νοµού Μεσσηνίας. τόµ. Β, σ.
958,959.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην εικοσιτετράωρη λειτουργία
των Κέντρων Υγείας Μεσογείων και Λαυρεωτικής. τόµ. Β,
σ. 960,961.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που
διαµορφώνεται στις ιατροφαρµακευτικές και προνοιακές
παροχές στο λαό. τόµ. Β, σ. 1747, 1748, 1749, 1752,
1760, 1761, 1762.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων λειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Χαλκίδας. τόµ. Γ, σ. 1783,1784.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στην ανατολική Καλαµάτα σε ακίνητο που θα παραχωρηθεί από το δήµο. τόµ. Γ,
σ. 1833.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση δύο (2) επικαίρων
ερωτήσεων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων
των νεφροπαθών. τόµ. Γ, σ. 2338,2340.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Νοσοκοµείου Άρτας. τόµ. Γ, σ. 2341,2342.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ, σ. 2343,2344.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
δηµιουργίας Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στην πόλη των
Σερρών. τόµ. Δ, σ. 2859, 2860.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχεδιασµό της Κυβέρνησης για τα Νοσοκοµεία Καρύστου και Κύµης. τόµ. Δ, σ. 2860, 2861.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το δηµόσιο σύστηµα περίθαλψης. τόµ. Δ, σ. 2903 - 2905, 2907,
2911, 2915, 2919.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ποσό χρέωσης για κάθε τηλεφωνικό ραντεβού στο Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου. τόµ. Ε, σ. 3336,3337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4366, 4367, 4368.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του
Περιφερειακού Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου
Λάρισας. τόµ. ΣΤ, σ. 4757, 4758.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση των λειτουργικών προβληµάτων και ελλείψεων του νοσοκοµείου
ΠΑΝΑΓΙΑ, πρώην ΒΞ Νοσοκοµείο ΙΚΑ Θεσσαλονίκης.
τόµ. ΣΤ, σ. 4784, 4785.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη στελέχωση των κενών περιφερειακών ιατρείων άγονων και νησιωτικών περιοχών από τους γιατρούς που υπηρετούν τη στρατιωτική
τους θητεία. τόµ. Ζ, σ. 5104, 5105.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιατρο-
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φαρµακευτική και νοσοκοµειακή κάλυψη των ασφαλισµένων. τόµ. Ζ, σ. 5238, 5239.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "Πολυκλινική Αθηνών". τόµ. Ζ, σ. 5412, 5413.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των στελεχών
του Υπουργείου Υγείας που υπηρετούσαν στο ΕΚΑΒ. τόµ.
Ζ, σ. 5412.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6351.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6612, 6680.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα
των διοικητικών αλλαγών στο χώρο της υγείας. τόµ. Θ, σ.
6753.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων δυσλειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Βόλου. τόµ. Θ, σ. 6754.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη Μονάδα
Χηµειοθεραπείας του Μποδασάκειου Νοσοκοµείου Πτολεµαΐδας. τόµ. Θ, σ. 6891, 6892.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση λειτουργούντων κλινικών και τµηµάτων στο νέο οργανισµό του Νοσοκοµείου Ρεθύµνου. τόµ. Θ, σ. 6893, 6894.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συγχώνευση των Νοσοκοµείων της Ικαρίας και της Σάµου. τόµ.
Θ, σ. 6895, 6896.
Δήλωσή του ότι αποσύρει την τροπολογία µε γενικό αριθµό 197 και ειδικό αριθµό 12, της 18ης Ιανουαρίου 2013, η
οποία αφορά ρυθµίσεις σχετικά µε την προθεσµία έκδοσης

της προκήρυξης για τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών
σταθµών κ.λπ., του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για
την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ
ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6905.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6905, 6921, 6930,
6932, 6933, 6934, 6935, 6939, 6944.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6932,
6933, τόµ. ΙΗ, σ. 13303, τόµ. ΚΑ, σ. 14811, 14822, 14825,
14826.
Αναφορά του στις "Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου"
που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. Θ, σ. 6932,
6933, 6939.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων του ΜΕΤΡΟ και στην επίταξη τους. τόµ. Θ, σ.
6933.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας στο ΕΚΑΒ Κρήτης. τόµ. Θ, σ. 7006,
7007.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7010.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Θεαγένειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης εξαιτίας ενός γιατρού. τόµ. Ι, σ. 7794, 7795.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συγχωνεύσεις των κλινικών και τις καταργήσεις κλινών στα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας. τόµ. Ι, σ. 7796.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιπτώσεις της εφαρµοσµένης πολιτικής υγείας στους πολίτες του
Νοµού Σερρών. τόµ. Ι, σ. 7920, 7921.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του Ογκολογικού και Αιµατολογικού Τµήµατος του Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης. τόµ. Ι, σ. 7922.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αλλοδαπές που εργάζονται παράνοµα ως αποκλειστικές νοσοκόµες στα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας. τόµ. Ι, σ. 7923,
7924.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πόρισµα
του Σώµατος Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ)για παράνοµες προµήθειες ιατρικών υλικών από την
Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκοµείου Έδεσσας. τόµ. Ι, σ.
7925, 7926.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας" και άλλες διατάξεις. τόµ. Ι, σ. 7956,
7958.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
συντήρησης των µηχανηµάτων ακτινοθεραπείας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. ΙΑ, σ. 8210,
8211.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου "Μεταξά" λόγω έλλειψης προσωπικού. τόµ. ΙΑ, σ. 8212, 8213.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή προσλήψεων προσωπικού στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). τόµ. ΙΑ, σ. 8274, 8275.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συνέπειες
από το κλείσιµο του 3ου Θεραπευτηρίου ΙΚΑ και της "Πολυκλινικής" Αθηνών. τόµ. ΙΑ, σ. 8645, 8646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8401, 8409, 8410, 8412, 8417, 8418,
8420, 8428, 8436, 8439.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κλείσιµο
της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκοµείου
Παίδων "Η Αγία Σοφία". τόµ. ΙΒ, σ. 9086, 9087.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαρκή
στελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου Θηβών. τόµ. ΙΒ, σ.
9119, 9120.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
προσωπικού όλων των ειδικοτήτων στο Αττικό Νοσοκοµείο.
τόµ. ΙΒ, σ. 9120, 9121, 9122.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου Νίκαιας - Πειραιά. τόµ. ΙΒ, σ. 9488, 9489.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξασφάλιση των απαιτούµενων οικονοµικών πόρων για την κατασκευή του νέου νοσοκοµείου Χαλκίδας. τόµ. ΙΓ, σ. 9780,
9781.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποβάθµιση του Γενικού Νοσοκοµείου Πατησίων. τόµ. ΙΓ, σ. 9838,
9839.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων εφηµεριών στους ιατρούς του ΕΣΥ.
τόµ. ΙΓ, σ. 9840, 9841.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαµόρφωση θεσµικού πλαισίου για την ανάπτυξη του ιατρικού
τουρισµού. τόµ. ΙΓ, σ. 10106, 10107.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε δηµοσιεύµατα περί κρίσιµων εξελίξεων στα Νοσοκοµεία "Ερυθρός
Σταυρός" και "Ερρίκος Ντυνάν". τόµ. ΙΓ, σ. 10108, 10109.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µαταίωση
της συγχώνευσης των Νοσοκοµείων Σύρου και Νάξου. τόµ.
ΙΔ, σ. 10690, 10691.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το εργασιακό καθεστώς στο Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσηµάτων. τόµ. ΙΔ, σ. 10691, 10692.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιλογή
και αξιολόγηση των συντονιστών διευθυντών κλινικών δηµοσίων νοσοκοµείων. τόµ. ΙΕ, σ. 10965.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
σε ιατρικό προσωπικό από τα δηµόσια νοσοκοµεία, τα Κέντρα Υγείας και τις υγειονοµικές µονάδες του ΕΟΠΥΥ. τόµ.
ΙΕ, σ. 10966, 10967.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση κατά µεταναστών
εργατών στα φραουλοχώραφα της Νέας Μανωλάδας Ηλείας. τόµ. ΙΕ, σ. 10967.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποβάθµιση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας σε τµήµα µε την επωνυµία "Τµήµα Ψυχικής Υγείας". τόµ. ΙΕ, σ. 11059, 11060,
11061.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον

τρόπο µε τον οποίο διεξάγεται και οργανώνεται η συζήτηση
των επικαίρων ερωτήσεων. τόµ. ΙΕ, σ. 11059.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναλειτουργία του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου στο Νοσοκοµείο Παίδων "Η Αγία Σοφία". τόµ. ΙΕ, σ. 11061.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία διάγνωσης και αντιµετώπισης των περιστατικών φυµατίωσης στη Θεσσαλονίκη λόγω έλλειψης µηχανολογικού εξοπλισµού και υλικών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11839, 11841.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
αποκοµιδής των απορριµµάτων ώστε να διασφαλιστεί η δηµόσια υγεία στους δήµους Ερµιονίδας και Τρίπολης. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12038, 12039.
Αναφορά του στην επιβολή µοµφής κατά Βουλευτή της
Χρυσής Αυγής για την ανάρµοστη συµπεριφορά του εντός
της Αιθούσης. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12038.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποβάθµιση των υπηρεσιών υγείας στο Νοµό Σάµου. τόµ. ΙΖ, σ.
12199, 12200.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη εφαρµογή απόφασης του Κεντρικού Συµβουλίου Υγειονοµικών
Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ) για αποσύνδεση των Νοσοκοµείων Λήµνου και Ικαρίας από Μυτιλήνη και Σάµο. τόµ. ΙΖ, σ.
12201, 12202.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έναρξη
µορφών και µονάδων ιαµατικού τουρισµού στην Πρωτοβάθµιας Φροντίδα Υγείας. τόµ. ΙΖ, σ. 12205, 12206.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία και την προοπτική του κοινωφελούς ιδρύµατος "Ερρίκος Ντυνάν". τόµ. ΙΖ, σ. 12206, 12207.
Αναφορά του στην 29η Μαΐου 1453, Ηµέρα της Άλωσης
της Κωνσταντινούπολης. τόµ. ΙΖ, σ. 12358.
Αναφορά του στην ένταξη της χώρας µας στην ΕΟΚ. τόµ.
ΙΖ, σ. 12358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του
Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθήνας "Ο Άγιος Σάββας"
και της Άννας-Μαρίας-Λουΐζας Λάτση και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 12369-12371, 12376.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα, τις καθυστερήσεις και τις αµφιταλαντεύσεις στη
λειτουργία του ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΗ, σ. 13254, 13255.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις καταγγελίες για τη
Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου. τόµ. ΙΖ, σ.
12685.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη
λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκοµείου Βόλου. τόµ. ΙΖ, σ. 12686, 12687.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
ιατρικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Καρδίτσας.
τόµ. ΙΗ, σ. 13164, 13165.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο ειδικό αντικαρκινικό Νοσοκοµείο "Μεταξά". τόµ.
ΙΗ, σ. 13166, 13167.
Αναφορά του στη µνήµη των πρώην Βουλευτών Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά. τόµ. ΙΗ, σ. 13297.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση του
Κέντρου Υγείας Περιστερίου. τόµ. ΙΗ, σ. 13299, 13300.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του
άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
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4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη
κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις
(Α’ 32)». τόµ. ΙΗ, σ. 13301, 13302, 13303, 13309, 1331713319.
Αναφορά του στις νοσηλευτικές µονάδες της νησιωτικής
Ελλάδας. τόµ. ΙΗ, σ. 13309, 13312.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Υγείας. τόµ.
ΙΘ, σ. 13564.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14825, 14826.
Μ
ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ (ΖΕΤΤΑ)
Ορκωµοσία της σε αντικατάσταση του θανόντα Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ, σ. 9812.
Διορισµός της στη θέση της Υφυπουργού Υγείας. τόµ. ΙΘ,
σ. 13566.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία της Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής. τόµ. ΙΘ, σ.
13739, 13740.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων στις µονάδες υγείας του Νοµού Μαγνησίας.
τόµ. ΙΘ, σ. 13740, 13741.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον ΟΚΑΝΑ. τόµ. ΙΘ, σ. 14115,
14116.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πραγµατοποίηση των αναγκαίων εξετάσεων όλων των µαθητών κατά την εγγραφή τους στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΘ, σ. 14116,
14117.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενσωµάτωση στο πρόγραµµα της Ελληνικής Προεδρίας και στο
πλαίσιο των δράσεων για τη δηµόσια υγεία, µιας ενηµερωτικής και προληπτικής πολιτικής υγείας για την ηπατίτιδα B
και C. τόµ. ΚΒ, σ. 303, 304.
ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Κοζάνης (Ανεξάρτητοι Έλληνες). τόµ. Α, σ. 12, 17.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πιθανή
ενσωµάτωση ειδικού τέλους ακινήτων µέσω της ΔΕΗ και
την αύξηση των τιµολογίων της. τόµ. Α, σ. 248.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχεδιασµό της Κυβέρνησης για την καταβολή επιδόµατος θέρµανσης για τη χειµερινή περίοδο 2012-2013, µέσω των λογαριασµών της "ΔΕΗ ΑΕ". τόµ. Α, σ. 728,729.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ. τόµ. Γ, σ. 1840,1841.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2356-2358, 2377, 2402,
2403.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την περι-

κοπή της επιχορήγησης των ΟΤΑ. τόµ. Γ, σ. 2535, 2552.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις οριστικές
αποφάσεις συγχωνεύσεων και διατήρησης των ΔΟΥ Πτολεµαϊδας και Νεάπολης Κοζάνης. τόµ. Δ, σ. 2880,2881.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πώληση
λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών µονάδων της ΔΕΗ και την ιδιωτικοποίηση των δικτύων µεταφοράς. τόµ. Ε, σ. 3903,
3904.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο που δίνεται για την ανάπτυξη των επίκαιρων ερωτήσεων. τόµ. Ε, σ. 3903.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4362, 4363, 4364.
Οµιλία της µε θέµα τη βία κατά των γυναικών, µε αφορµή
τη Διεθνή Ηµέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25η Νοεµβρίου). τόµ. Ζ, σ. 4913.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µαταίωση
της συµµετοχής αθλητών σε ευρωπαϊκές και παγκόσµιες
διοργανώσεις λόγω οικονοµικής κρίσης. τόµ. Ζ, σ. 5477.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5890.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6150, 6151.
Αναφορά της στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Η, σ. 6151.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6344.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 6345.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6509.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν.
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4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’249)"" και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Θ, σ. 6795-6797, 6823.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας". τόµ. Θ, σ. 7037.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 7037,
7040, τόµ. ΙΓ, σ. 1002.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της συζήτησης του νοµοσχεδίου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας" µε τη διαδικασία του
άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, για τον χρόνο και
τον αριθµό των Βουλευτών που δικαιούνται να πάρουν τον
λόγο. τόµ. Θ, σ. 7037, 7040.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7084, 7120.
Αναφορά της στον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτη Καµµένο σχετικά µε την υπόθεση των CDS.
τόµ. Θ, σ. 7120.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας Πτολεµαΐδας.
τόµ. Θ, σ. 7159, 7160.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Θ, σ.
7202, 7203, 7224, τόµ. Ι, σ. 7243, 7538.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 7855.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας" και άλλες διατάξεις. τόµ. Ι, σ. 7963,
7987, 7991.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποβάθµιση του Τελωνείου Πτολεµαϊδας. τόµ. ΙΑ, σ. 8297, 8298.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση της από 31-102012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής». τόµ. ΙΑ, σ. 8365.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ-

γειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για Συνεργασία στον τοµέα της Ενέργειας". τόµ. ΙΑ, σ.
8659.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8685, 8751.
Αναφορά της στα επεισόδια στην Ιερισσό Χαλκιδικής.
τόµ. ΙΑ, σ. 8751, 8752.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου Υποδοχής Λαθροµεταναστών στο 523ο Κέντρο
Νεοσυλλέκτων Τάγµατος Πεζικού του Στρατοπέδου του
Μαυροδενδρίου Κοζάνης. τόµ. ΙΒ, σ. 9115, 9116.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 32 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9544.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας, µε γενικό αριθµό 328 και ειδικό 108 του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9719.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9959 – 9961, 10048-10050, 10099, 10100.
Αναφορά της στην αίτηση αντισυνταγµατικότητας που κατέθεσαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες επί της παρ. 4 του άρθρου 5 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις", η οποία
δεν έγινε δεκτή. τόµ. ΙΓ, σ. 10099.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αυστηρή
τήρηση των µέτρων ασφάλειας στα ορυχεία και τους ατµοηλεκτρικούς σταθµούς της ΔΕΗ Α.Ε. τόµ. ΙΓ, σ. 10150,
10151.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε τον Αγωγό Φυσικού Αερίου The
Trans Adriatic Pipeline Project µετά του Παραρτήµατος αυτής". τόµ. ΙΔ, σ. 10211.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέσπιση
συστήµατος εισροών-εκροών στα πρατήρια καυσίµων για
την αποφυγή της λαθρεµπορίας και της φοροδιαφυγής.
τόµ. ΙΔ, σ. 10770, 10771.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 11021.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11524, 11561, 12010, 12012.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών, και Δικτύων: "Κύ-

450
ρωση της Συµφωνίας συνεργασίας για Δορυφορική Πλοήγηση µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφετέρου". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11852, 11853.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 12147.
Αναφορά της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
κατάθεση τροπολογιών σε κύρωση µνηµονίου συνεργασίας
µε άλλο κράτος και συγκεκριµένα στο «Μνηµόνιο Κατανόησης στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ
του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους
του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 12279.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μνηµόνιο Κατανόησης
στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του
Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του
Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12279, 12280.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007 και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12307.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12868 - 12870.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13326-13328.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόρριψη σχεδίου δράσης για τον κλάδο της γούνας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. τόµ. Κ, σ. 14430, 14431.
Οµιλία της στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14473.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14846.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του προσωπικού του Α’ Σώµατος Στρατού και της 2ης
Ταξιαρχίας Υποστήριξης στη δυτική Μακεδονία. τόµ. ΚΒ, σ.
306, 307.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 59-61, 239.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 440.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Ζάµπια και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας". τόµ. ΚΒ, σ. 767.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2042, 2043.
ΜΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Φθιώτιδας (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 17.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 3210, 3211.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3277.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νοµιµοποίηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. τόµ. Ε, σ.
3915,3916.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4390.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων Ολυµπιονικών που διακρίθηκαν στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.
τόµ. Ζ, σ. 5255.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6537.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7095.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εγκρίσεις
των υποβληθέντων σχεδίων βελτίωσης από τους αγρότες.
τόµ. ΙΑ, σ. 8270, 8271.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8596.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9526-9528, 9616,
9662.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10842.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11220.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12915.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
αδειών για υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης νερού. τόµ. ΙΗ,
σ. 13378, 13379.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1205.
ΜΑΝΔΡΕΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Φωκίδας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 17.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"". τόµ. Γ, σ. 2474, 2475, 2481.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Διακάκη, Λ. Κανέλλη, Ε.
Δούρου, Α. Μανδρέκα, Μ. Ταµήλου και Κ. Κοντογεώργου.
τόµ. ΙΗ, σ. 12952.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1278, 1279.
ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Πιερίας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 17.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1190.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων
που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδα-

πών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 2287.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6496.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8578.
Οµιλία της στην ειδική συνεδρίαση που διεξάγεται µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. ΙΑ, σ. 8779.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9625-9627.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12887, 12888.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13416.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1276, 1277.
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αργολίδας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α, σ. 12, 17.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 116.
Αναφορά του στις εκφράσεις του Προέδρου του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαου Μιχαλολιάκου και
των Βουλευτών του Κόµµατός του, που χρησιµοποιήθηκαν
κατά τη διάρκεια της συζήτησης της επίκαιρης επερώτησης
προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ανακήρυξη
της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης και διακοπή της συνεδρίασης. τόµ. Γ, σ. 2438, 2443.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανακήρυξη της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης.
τόµ. Γ, σ. 2438, 2443, 2444, 2445, 2446.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2446.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4059, 4060.
Αναφορά του στη νοµοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε
από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρα επί της παραγράφου Γ.1. του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "
Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016", που αφορά του υπαλλήλους της Βουλής και στην απόσυρση αυτής. τόµ. ΣΤ, σ.
4098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-

452
ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4441, 4442.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6619.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΒ, σ. 9142, 9143, 9144.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας, µε γενικό αριθµό 328 και ειδικό 108 του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9726.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13204, 13205, 13206.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13205.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
λειτουργίας Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
στην Αργολίδα. τόµ. ΙΗ, σ. 13244.
Διορισµός του στη θέση του Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής. τόµ. ΙΘ, σ. 13565.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία, επί της πρότασης της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,
κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC" περί παραδοχής ή
µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές
καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν.
3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει.
τόµ. Κ, σ. 14487.
ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών
της Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραµµένου και διορισµός

του ως Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κυβέρνησης Αντωνίου Σαµαρά.
τόµ. Α, σ. 28,29.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 88.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα νέα πειθαρχικά συµβούλια των δηµοσίων υπαλλήλων. τόµ. Β, σ.
956,957.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τοποθέτηση και µετάθεση των υπαλλήλων του δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στον τόπο καταγωγής τους. τόµ.
Γ, σ. 2333.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση των αποφοίτων των Εθνικών Σχολών Δηµόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. τόµ. Ε, σ. 3882.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις µετακινήσεις δηµοσίων υπαλλήλων σύµφωνα µε το ν. 4024/2011. τόµ. Ε,
σ. 3964,3965.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4348.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το καθεστώς
της διαθεσιµότητας των υπαλλήλων. τόµ. ΣΤ, σ. 4889,
4890.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5845,
5849, 5926.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5849, 5868-5870, 5876, 5912, 5926,
5927, 5937, 5992, 5997.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών
προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5874,
5875.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
τροπολογία 119/18 του Υπ. Δικαιοσύνης αφορά τροποποιήσεις στις διατάξεις της παραγράφου 39 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του νόµου
4093/2012 και ορίζεται ότι η καταβολή της τέταρτης δόσης
της έκτακτης παροχής στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
θα πραγµατοποιηθεί έως την 31η Ιανουαρίου 2013 και που
κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5912.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5912, 5926, 5927, 5937, 5992, 5997.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα κριτήρια
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αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων µε αυξηµένα προσόντα. τόµ. ΙΑ, σ. 8198, 8199.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θεσµοθέτηση ασφαλιστικών δικλείδων για την διακρίβωση των
πραγµατικά "επίορκων" δηµοσίων υπαλλήλων από όσους
παραπέµπονται για ήσσονος σηµασίας ζητήµατα. τόµ. ΙΒ, σ.
9492, 9493.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τροποποίηση του νόµου 4093/12, ώστε να µην τίθεται αυτοδικαίως σε αργία οι υπάλληλοι και οι καθηγητές όσον αφορά τα
πληµµελήµατα. τόµ. ΙΓ, σ. 10029, 10030, 10031.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους νέους
Οργανισµούς των Υπουργείων. τόµ. ΙΕ, σ. 10961, 10962.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους δηµοσίους υπαλλήλους που έχουν καταδικαστεί αµετακλήτως από
τη Δικαιοσύνη. τόµ. ΙΓ, σ. 10113, 10114, 10115.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11403, 11405,
11410, 11414.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αυτοδίκαιη αργία δηµοσίου υπαλλήλου στη Λάρισα. τόµ. ΙΣΤ, σ.
11835, 11836.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πρόσληψη επιτυχόντων του ΑΣΕΠ. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12109, 12110.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνσης. τόµ. ΙΘ,
σ. 13563.
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ιωαννίνων (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 17.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 128,129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 320, 349.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το δηµόσιο σύστηµα περίθαλψης. τόµ. Δ, σ. 2900,2916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4476, 4477.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αυξηµένο κίνδυνο κατάρρευσης των δοµών ψυχικής υγείας των
Μ.Κ.Ο. τόµ. Ζ, σ. 5184, 5185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6502, 6564, 6565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8551,
8594.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
"ΑΘΗΝΑ" για την ανώτατη εκπαίδευση. τόµ. ΙΒ, σ. 9498,
9499, 9512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλι-

σης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9628, 9629.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
κατασκευής του φράγµατος στο Αώο ποταµό. τόµ. ΙΕ, σ.
10971, 10972.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
αναστολής της λειτουργίας των Δηµοσίων ΙΕΚ από το Σεπτέµβρη 2013. τόµ. Κ, σ. 14389, 14390.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 864.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1250, 1251.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής
Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας
της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Υπουργείου Άµυνας
του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της
Βόρειας Ιρλανδίας και του Στρατηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού, σχετικά µε τη Λειτουργική Σχέση που αφορά το Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας (JCBRN Defence COE Functional Relationship
MOU)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της
Ρουµανίας, του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
αναφορικά µε την Ίδρυση, Διοίκηση και Λειτουργία του
Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας (JCBRN Defence COE
Operation MOU)", γ) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πορτογαλίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της
Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Ά-
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µυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας, σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας
που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της
Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)", δ) "Κύρωση της Συµφωνίας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε το
Υπουργικό Συµβούλιο της Ουκρανίας για την Αµοιβαία
Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών περί Άµυνας",
ε) "Κύρωση του Μνηµονίου Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων µε εξουσιοδότηση της Κυβερνήσεως της Σουηδίας σχετικά µε την καθιέρωση διµερών συσκέψεων" και στ) "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Κράτους του Κατάρ". τόµ. ΚΓ, σ. 1366.
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Πειραιώς (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας). τόµ. Α, σ. 12, 17.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 101.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 831,
τόµ. ΙΔ, σ. 10805, 10831, τόµ. ΙΕ, σ. 10892.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των λιµανιών και µαρίνων της χώρας. τόµ. Α, σ.
831,832.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση της Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας". τόµ. Β, σ. 901.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκάλεσε η πυρκαγιά στη
Χίο. τόµ. Β, σ. 1036,1038.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων κτηνοτροφίας. τόµ.
Β, σ. 1734,1735,1736.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που
διαµορφώνεται στις ιατροφαρµακευτικές και προνοιακές
παροχές στο λαό. τόµ. Β, σ. 1745,1759,1761.
Αναφορά της στη "λίστα Λαγκάρντ" και σε "λίστα του
ΣΔΟΕ" που φέρονται να περιέχουν και πολιτικά πρόσωπα.
τόµ. Γ, σ. 2319.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραµµατείς των εφορευτικών επιτροπών και διερµηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές
της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28
του ν. 1892/1990 (Α’ 101)" και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2320, 2325.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σπουδαστών των Ακαδηµιών
Εµπορικού Ναυτικού. τόµ. Γ, σ. 2235,2236.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
καταβολής των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της
Δηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού και Αθλητισµού του Δήµου Κερατσινίου-Δραπετσώνας. τόµ. Γ, σ.
2431, 2432.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβάθ-

µιση του ΙΓΜΕ και την καταβολή των δεδουλευµένων στους
εργαζοµένους του. τόµ. Δ, σ. 2938,2939.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3244.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στήριξη
των αµπελοκαλλιεργητών και της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αµπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ). τόµ.
Ε, σ. 3341,3342.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συνθήκης µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαικής Ένωσης και της Δηµοκρατίας της Κροατίας, σχετικά µε την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Κροατίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και της Τελικής Πράξης αυτής". τόµ. Ε,
σ. 3441.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4086.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4303-4305.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου
2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4797, 4798, 4821.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών
Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5123,
5134.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόρριψη της αποζηµίωσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση των πληγέντων από το πράσινο σκουλήκι βαµβακοπαραγωγών, για
το 2010. τόµ. Ζ, σ. 5731, 5732.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6087.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ε-
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νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν.
4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’249)"" και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Θ, σ. 6799, 6824.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας". τόµ. Θ, σ. 7039.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7088, 7121.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
του Ταµείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστηµιακών
Δασών (ΤΔΔΠ) στην εταιρεία διαχείρισης Οικονοµικών του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ, σ.
8462, 8463.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της Δηµοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού Κερατσινίου. τόµ.
ΙΑ, σ. 8477, 8478.
Αναφορά της στα επεισόδια στην Ιερισσό Χαλκιδικής.
τόµ. ΙΑ, σ. 8683, 8714, 8742, 8753.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8714, 8753.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΒ, σ. 9132, 9148.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το νέο οργανόγραµµα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και την κατάργηση τεσσάρων Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου. τόµ. ΙΓ,
σ. 9693, 9694, 9695.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στη ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία.
τόµ. ΙΕ, σ. 10979, 10980.
Αναφορά της στη βοµβιστική ενέργεια στο Μαραθώνιο
της Βοστόνης. τόµ. ΙΔ, σ. 10816.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10816, τόµ. ΙΕ, σ. 10869,
10934.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς των ναυτιλιακών µεταφορών και των
ναυτιλιακών τεχνολογιών". τόµ. ΙΕ, σ. 10849, 10850.
Αναφορά της στη δολοφονική επίθεση κατά µεταναστών
εργατών στα φραουλοχώραφα της Νέας Μανωλάδας Ηλείας. τόµ. ΙΕ, σ. 10980.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11360.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τα µέτρα για τη νέα αντιπυρική περίοδο. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12111, 12112.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο ειδικό αντικαρκινικό Νοσοκοµείο "Μεταξά". τόµ.
ΙΗ, σ. 13166, 13167.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας". τόµ.
ΙΗ, σ. 13382.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2005 της Διεθνούς
Σύµβασης του 1988 για την καταστολή των παράνοµων
πράξεων κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και του Πρωτοκόλλου του 2005 στο Πρωτόκολλο του 1988 για την καταστολή των παράνοµων πράξεων κατά της ασφάλειας των
σταθερών εγκαταστάσεων στην υφαλοκρηπίδα". τόµ. ΙΘ, σ.
13612.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ενσωµάτωση της τροπολογίας 618/2, 28-6-2013 που αφορά
τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς, τις Συλλογικές Αγροτικές
Οργανώσεις στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για
συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Κ, σ. 14143.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία
στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ.
14143, 14147.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων 1 έως 17 και επί του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ, σ.
15263.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων για τη
Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 733.
Αναφορά της στην επικείµενη αµερικανική επέµβαση στη
Συρία. τόµ. ΚΓ, σ. 947.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 947, 969.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2002 στη Διεθνή Σύµβαση των Αθηνών σχετικά µε τη θαλάσσια µεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους, του 1974". τόµ. ΚΔ, σ. 1909.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Κύριου Μνηµονίου Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
(στο εξής αναφερόµενο ως: "ΥΠΕΘΑ") και του Υπουργείου
Άµυνας του Κράτους του Ισραήλ (στο εξής αναφερόµενο
ως: "ΥΑΚΙ") για τις Αµυντικές, Στρατιωτικές, Στρατηγικές
και Τεχνολογικές Σχέσεις και Συνεργασία µεταξύ του ΥΠΕΘΑ και του ΥΑΚΙ". τόµ. ΚΔ, σ. 1955.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για την Αµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων
Πληροφοριών". τόµ. ΚΔ, σ. 1968.
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ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραµµένου. τόµ. Α, σ. 29.
ΜΑΡΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (Ανεξάρτητοι
Έλληνες). τόµ. Α, σ. 12, 17.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. τόµ. Α,
σ. 238.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 306,
328, 337, 388, 551, τόµ. Β, σ. 881, 882, 1084, 1093,
1100, 1126, 1145, 1180, 1181, 1675, 1705, 1710, τόµ. Γ,
σ. 2133, 2134, 2242, 2387, 2446, 2447, 2448, τόµ. Ε, σ.
3776, 3777, τόµ. ΣΤ, σ. 4347, 4783, 4784, 4859, 4861,
τόµ. Ζ, σ. 5144, 5145, 5548, 5549, 5569, τόµ. Η, σ. 5923,
5964, 5990, 6104, 6192, 6601, τόµ. Θ, σ. 6636, 7060,
7071, 7075, 7113, τόµ. Ι, σ. 7543, τόµ. ΙΑ, σ. 8156, 8157,
8231, 8362, 8363, 8425, 8428, 8512, 8684, 8685, 8744,
8745, τόµ. ΙΒ, σ. 8817, 9169, 9205, τόµ. ΙΓ, σ. 9648,
9663, 9666, 9667, 9763, 9793, 9881, 9884, 9885, 9897,
τόµ. ΙΔ, σ. 10405, 10836, 10837, τόµ ΙΕ, σ. 10892, 10935,
10936, 11033, 11034, 11044, 11046, τόµ. ΙΖ, σ. 12372,
12395, τόµ. ΙΗ, σ. 12897, 12946, 12947, 12948, 12952,
12953, 12954, 13211, 13304, 13404, 13405, 13408,
13409, 13473, 13474, τόµ. Κ, σ. 14141, 14161, τόµ. ΚΒ,
σ. 348, 349, 353, 573, 613, 616, 637, 638.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να ακυρωθεί η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων
που ήταν προγραµµατισµένες για την Πέµπτη 2 Αυγούστου
και να συζητηθούν την Τρίτη 21 Αυγούστου. τόµ. Α, σ. 315.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 328, 329,
τόµ. Β, σ. 1675, 1676, 1710, τόµ. Η, σ. 6107, τόµ. Ι, σ.
7833, τόµ. ΙΑ, σ. 8045, τόµ. ΙΓ, σ. 9773, 9885, 10068, τόµ.
ΙΕ, σ. 11033, 11034, τόµ. ΙΖ, σ. 12705.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 340, 341, 361, 362, 388.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιπτώσεις του µνηµονίου στην ελληνική οικονοµία και την ανάγκη αποζηµίωσης της χώρας. τόµ. Α, σ. 423,424,425.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε νοµικές ενέργειες για την είσπραξη από
τη Γερµανία των πολεµικών επανορθώσεων. τόµ. Α, σ. 528.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την απόπειρα εξώδικου συµβιβασµού µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της "SIEMENS". τόµ. Α, σ. 550,551,552.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τους διορισµούς Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων. τόµ. Α, σ.
659,660, 669.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις νοµικές
ενέργειες για την είσπραξη από την Γερµανία των πολεµικών επανορθώσεων. τόµ. Α, σ. 705, 706.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης

οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 848-850, 876, 881, 882, 883, 904, 927,
935, 936.
Οµιλία του επί της απόσυρσης της παραγράφου 4 του άρθρου 4 που είχε προστεθεί σαν νοµοτεχνική βελτίωση στη
Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων για τη συµφωνία συµβιβασµού µε τη "SIEMENS" στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 1004.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή"
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1004,1005,1010.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το αν
πρέπει να εισαχθούν προς συζήτηση ή όχι και να συζητηθούν ή όχι ως κατεπείγουσες, δυο τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9,
που αφορούν θέµατα του Υπ. Ναυτιλίας και που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή
δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1069, 1070,
1084, 1085, 1093, 1098, 1100, 1131, 1152, 1180, 1181.
Αναφορά του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και
ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ.
Β, σ. 1085, 1131, 1181.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραχώρηση του λιµανιού Ρεθύµνου σε τουρκική εταιρεία. τόµ. Β,
σ. 1170,1171,1172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο
των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1673,1674,1676,1708,1712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2134.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις, τους µισθούς και τις συντάξεις. τόµ. Γ, σ.
2201,2202,2209.
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Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την εξόφληση οµολόγου του ελληνικού δηµοσίου ύψους 3,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). τόµ. Γ, σ. 2242.
Αναφορά του στον αγώνα των εργαζοµένων των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, στις αγροτικές κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο της Κρήτης και στις συλλήψεις έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. τόµ. Γ, σ. 2380.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2380, 2382, 2387, 2404,
2405, 2406, 2408.
Αναφορά του στην επικείµενη επίσκεψη στην Ελλάδα της
Καγκελαρίου της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Γερµανίας κ. Άγκελα Μέρκελ. τόµ. Γ, σ. 2445.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανακήρυξη της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης.
τόµ. Γ, σ. 2445, 2446, 2447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3226, 3267, 3268, 3275, 3317, 3319, 3352, 3368, 3771,
3776, 3777.
Οµιλία του επί του Κανονισµού σχετικά µε το αν τηρήθηκε το άρθρο 91 παράγραφος 7 του Κανονισµού, που αναφέρει ότι η έκθεση της Διαρκούς Επιτροπής διανέµεται
στους Βουλευτές τουλάχιστον δύο µέρες πριν την πρώτη συνεδρίαση της Βουλής που έχει οριστεί για τη συζήτηση του
νοµοσχεδίου ή της πρότασης νόµου. τόµ. Ε, σ. 3226.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων του αγροτικού κόσµου. τόµ. Ε, σ. 3931.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016" το οποίο εισάγεται προς συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 4030, 4032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4030, 4032,
4093, 4094.
Οµιλία του επί των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της
ψηφοφορίας επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσο-

πρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016" και επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί επί των αντιρρήσεων αυτών. τόµ. ΣΤ, σ. 4041, 4043.
Αναφορά του στη νοµοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε
από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρα επί της παραγράφου Γ.1. του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "
Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016", που αφορά του υπαλλήλους της Βουλής και στην απόσυρση αυτής. τόµ. ΣΤ, σ.
4091, 4093, 4096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4280-4283.
Αναφορά του σε ερώτηση η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την εξόφληση οµολόγου του ελληνικού δηµοσίου ύψους 3,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ, που κατέχει η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα. τόµ. ΣΤ, σ. 4784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου
2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4801, 4822, 4823, 4824.
Αναφορά του στις "Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου"
που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. ΣΤ, σ. 4801,
4823.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις που τέθηκαν από το Eurogroup της
12ης Νοεµβρίου για την εκταµίευση της δόσης των 31,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. τόµ. ΣΤ, σ. 4858, 4859, 4860, 4861.
Αναφορά του σε ερώτηση η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την εξόφληση οµολόγου του ελληνικού δηµοσίου ύψους 3,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ που κατέχει η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). τόµ. Ζ, σ. 4952.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την µη
προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Ζ, σ. 4952.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην
προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 4963-4965.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Ζ, σ. 50735075, 5081, 5082, 5084, 5085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών
Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλε-
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κτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5140,
5143, 5144, 5145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ)1338/2001 και (ΕΕ)1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5530, 5543, 5548,
5549, 5587, 5598, 5613, 5617, 5618.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Ζ, σ. 5569, τόµ. Θ, σ. 7006, 7179,
τόµ. Ι, σ. 7799, 7800, τόµ. ΙΓ, σ. 9096, τόµ. ΙΔ, σ. 1074,
τόµ. ΙΖ, σ. 12235, τόµ. ΙΗ, σ. 12939, τόµ. ΚΒ, σ. 573.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών
προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5880-5882, 5899, 5924, 5980, 5981,
5990, 5991.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την αποµάκρυνση κατατεθέν εγγράφου από την Έδρα, το οποίο
αφορούσε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και
συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για
το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6071-6073, 6107, 6191, 6192, 6265, 6266,
6275.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Η, σ. 6191.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων
Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε
τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο
"Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ"
και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτ-

λο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων"
και άλλες επείγουσες διατάξεις" το οποίο εισάγεται προς
συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Η, σ.
6336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6336-6338.
Αναφορά του στην κίνηση του µουσουλµάνου Βουλευτή
Ροδόπης κ. A. Χατζή Οσµάν να φωτογραφηθεί µε φόντο
µια σηµαία στην οποία εµφανίζεται η Θράκη ως ανεξάρτητη. τόµ. Η, σ. 6486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6504-6506, 6588, 6589.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε το άρθρο 137
παράγραφος 2, σύµφωνα µε το οποίο ρυθµίζονται ο αριθµός των συνεδριάσεων και το άρθρο 136 που ρυθµίζεται το
θέµα της δευτερολογίας. τόµ. Θ, σ. 6636.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6647, 6648,
6682.
Αναφορά του στη διαβίβαση στη Βουλή από τον Υπουργό
Δικαιοσύνης συµπληρωµατική αναφορά του Εισαγγελέα
Οικονοµικού Εγκλήµατος, µε επισυναπτόµενα έγγραφα,
σχετικά µε την υπόθεση της αποκληθείσης "λίστας Λαγκάρντ". τόµ. Θ, σ. 6682.
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Οµιλία του επί της συζήτησης για το κατά πόσο επηρεάζουν την διεξαγωγή της συζήτησης για τη σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής η συµπληρωµατική αναφορά
του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, µε επισυναπτόµενα έγγραφα, σχετικά µε την υπόθεση της αποκληθείσης
"λίστας Λαγκάρντ" που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον
Υπουργό Δικαιοσύνης. τόµ. Θ, σ. 6682.
Οµιλία του επί της πρότασης του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για µεταφορά της
ψηφοφορίας επί της πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου
2013, για να υπάρχει χρόνος για µελέτη των πρόσθετων
στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και ψηφοφορία επί της πρότασης. τόµ. Θ, σ. 6682.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων λειτουργίας στο ΕΚΑΒ Κρήτης. τόµ. Θ, σ. 7006,
7007.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της συζήτησης του νοµοσχεδίου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας" µε τη διαδικασία του
άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, για τον χρόνο και
τον αριθµό των Βουλευτών που δικαιούνται να πάρουν τον
λόγο. τόµ. Θ, σ. 7038, 7040.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας". τόµ. Θ, σ. 7040.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στις 30 Ιανουαρίου 2013 από διαδηλωτές. τόµ. Θ, σ.
7072.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7112, 7113, 7122, 7123, 7124, 7125,
7127.
Αναφορά του στον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτη Καµµένο σχετικά µε την υπόθεση των CDS.
τόµ. Θ, σ. 7123, 7124, 7125.
Αναφορά του στην πολιτική φορολόγησης των ακινήτων.
τόµ. Θ, σ. 7127.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών και στην επίταξή τους. τόµ. Θ, σ. 7220, 7230, τόµ.
Ι, σ. 7237.
Οµιλία του στις κινητοποιήσεις των αγροτών. τόµ. Θ, σ.
7220, 7230, τόµ. Ι, σ. 7237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Θ, σ.
7220, 7221, 7230, 7233, τόµ. Ι. σ. 7266, 7536, 7540,
7541, 7543.
Αναφορά του στις δηλώσεις του κ. Χ. Ράινχενµπαχ. τόµ.
Ι, σ. 7558.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: "α)

Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Ι, σ. 7827, 7833, 7891.
Αναφορά του στην καταγγελία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δ. Παπαδηµούλη και που
αφορά τραυµατισµό Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κατά τη
διάρκεια εκδήλωσης διαµαρτυρίας στο γραφείο του κ.
Μέργου. τόµ. Ι, σ. 7937.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας" και άλλες διατάξεις. τόµ. Ι, σ. 7980,
7984, 7985, 7988, 7989, 7992, 7993.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την φορολογική επιβάρυνση στα νησιά του Αιγαίου. τόµ. Ι, σ. 8030,
8031, 8032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8043, 8044, 8045, 8051, 8078, 8080, 8081.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο". τόµ. ΙΑ, σ. 8141.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". τόµ. ΙΑ, σ. 8150,
8155, 8157.
Αναφορά του στην αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό
Κοινωνικό Μέτωπο επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". τόµ. ΙΑ,
σ. 8150, 8157.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΑ, σ. 8228.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
είναι σύµφωνη µε τον Κανονισµό η κατάθεση τροπολογιών
κατά τη συζήτηση των κυρώσεων των συµβάσεων του Υπουργείου Εξωτερικών: i) "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση της
διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση", ii) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη
δηµιουργία Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων" και πρόταση όλων
των κοµµάτων για απόσυρση αυτών. τόµ. ΙΑ, σ. 8228,
8234.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη δηµιουργία Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας µεταξύ της µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων". τόµ. ΙΑ, σ. 8234.
Αναφορά του στο ατύχηµα που έλαβε χώρα στην οροφή
της Αίθουσας της Ολοµέλειας και που παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή ενός εργαζοµένου της Βουλής. τόµ. ΙΑ, σ. 8265.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
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των εργασιών της Οµάδας εργασίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά µε τις γερµανικές αποζηµιώσεις.
τόµ. ΙΑ, σ. 8265.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε τη διαδικασία
που λήφθηκε η απόφαση παράτασης λειτουργίας της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "Προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC" έως
και την 29η Μαρτίου 2013. τόµ. ΙΑ, σ. 8266, 8267, 8279,
8280.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα έκτακτα µέτρα υποστήριξης των ανέργων. τόµ. ΙΑ, σ. 8316, 8317.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε την ερµηνεία
του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΑ, σ.
8362.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο εισαγωγής (άρθρο 108) και συζήτησης του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: «Κύρωση της από 31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των
Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής».
τόµ. ΙΑ, σ. 8362, 8363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση της από 31-102012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής». τόµ. ΙΑ, σ. 8362, 8363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8425, 8426, 8428, 8434, 8438, 8439.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε δηµοσιεύµατα περί παραβάσεων των διεθνών υποχρεώσεων της Ελλάδας σε σχέση µε τα εργασιακά. τόµ. ΙΑ, σ. 8473, 8474.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) του Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. ΙΑ, σ. 8497,
8498.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8590, 8591,
8630 τοµ.ΙΒ, σ.8819.
Αναφορά του στα επεισόδια στην Ιερισσό Χαλκιδικής.
τόµ. ΙΑ, σ. 8740, 8742, 8745, 8755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8740, 8755,
8756, 8757.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη δυνατότητα ή µη κατάθεσης νοµοτεχνικής βελτίωσης κατά τη
ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος
περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ,
σ. 8819.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΒ, σ. 9144, 9145.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9168, 9169, 9206,9213 9468.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από απόφαση του Eurogroup για τα πιστωτικά της ιδρύµατα. τόµ.
ΙΒ, σ. 9168, 9169, 9206, 9207, 9213, 9468, 9514, τόµ. ΙΓ,
σ. 9653, 9758.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
"ΑΘΗΝΑ" για την ανώτατη εκπαίδευση. τόµ. ΙΒ, σ. 9514,
9515.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9653-9655, 9666,
9667.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9758, 9771, 9881, 9885, 9897, 9902.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη δικαίωµα δευτερολογίας κατά τη συζήτηση επί της αρχής του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην
Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές
διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΓ, σ. 9771, 9772.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των υδατικών πόρων. τόµ. ΙΓ, σ. 9795-9797,
9807, 9808.
Αναφορά του στο ζήτηµα των γερµανικών αποζηµιώσεων
και στο κατοχικό δάνειο. τόµ. ΙΓ, σ. 9881, τόµ. ΙΔ, σ.
10736, τόµ. ΙΣΤ, σ. 12057, τόµ. ΙΗ, σ. 12860.
Αναφορά του στην απόρρητη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις γερµανικές επανορθώσεις.
τόµ. ΙΓ, σ. 10064, 10160, 10174.
Αναφορά του στην αποτυχία συγχώνευσης της Εθνικής
Τράπεζας µε τη Eurobank. τόµ. ΙΓ, σ. 10160, 10175.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη διάλυση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. τόµ. ΙΓ, σ. 10160-10162,
10174, 10175.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 390 και ειδικό 37, που έγινε
δεκτή και ενσωµατώθηκε σαν άρθρο 78 στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις" και το οποίο αναφέρεται στην ενδεχόµενη απιστία στελεχών των τραπεζών για δάνεια προς
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα. τόµ. ΙΔ, σ. 10208, 10209.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µετατροπή της αίτησης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του άρθρου 78 σε ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10401.
Οµιλία του επί της αίτησης αντίρρησης για την ψήφιση
του άρθρου 78 και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περι-
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βάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10409, 10410, 10411, 10412.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10735, 10737, 10744, 10745.
Αναφορά του στην ψήφιση της τροπολογίας 390/37 (άρθρο 78) που αναφέρεται στην ενδεχόµενη απιστία στελεχών
των τραπεζών για δάνεια προς νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
και ιδιωτικού δικαίου του δηµοσίου τοµέα του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10735, 10745.
Αναφορά του στον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου.
τόµ. ΙΔ, σ. 10745.
Οµιλία του σε αναφορά, σχετικά µε τη δυσµενή µεταχείριση των πολύτεκνων οικογενειών όσον αφορά τη φορολόγηση των ακινήτων. τόµ. ΙΔ, σ. 10781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10835, 10836, τόµ. ΙΕ, σ.
10892, 10900, 10901, 10924, 10925, 10935.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 11025, 11034, 11046.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση κατά µεταναστών
εργατών στα φραουλοχώραφα της Νέας Μανωλάδας Ηλείας. τόµ. ΙΕ, σ. 11046.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11341, 11342,
11408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11533, 11534, 11808, 11809.
Αναφορά του στην επιβολή µοµφής κατά Βουλευτή της
Χρυσής Αυγής για την ανάρµοστη συµπεριφορά του εντός
της Αιθούσης. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12057.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12057.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των
συνταξιοδοτούµενων πολύτεκνων δηµοσίων υπαλλήλων.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 12107.
Αναφορά του στην επέτειο των σαράντα χρόνων από την
ανταρσία του αντιτορπιλικού "ΒΕΛΟΣ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 12164.
Αναφορά του στην επέτειο από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαµπράκη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12164.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 12164-12166.
Πρότασή του να αποχωρήσουν από τη Βουλή οι Βουλευτές στις 31 Μαΐου 2013, σε ένδειξη διαµαρτυρίας µε αφορµή την επέτειο των πλατειών. τόµ. ΙΖ, σ. 12372.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του
Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθήνας "Ο Άγιος Σάββας"

και της Άννας-Μαρίας-Λουΐζας Λάτση και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 12372-12374.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Κεφαλογιάννη, Χ. Κέλλα, Σ. Γεωργιάδη και
Μ. Κασσή. τόµ. ΙΖ, σ. 12394.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του µη επιλέξιµου ΦΠΑ των έργων του ΕΣΠΑ του
Δήµου Φαιστού. τόµ. ΙΖ, σ. 12604, 12605.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και ειδικό
101, που αφορά σύµβαση µεταξύ του δηµοσίου και των
ναυπηγείων της Ελευσίνας στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµικών που αφορά στην από κοινού συζήτηση δύο Κυρώσεων διεθνών συµβάσεων. τόµ. ΙΖ, σ. 12688,
12692.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση
των οφειλών του προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ
του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας
και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
12688, 12692, 12693, 12698.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και
ειδικό 101, µε τίτλο: "Κύρωση της 11ης τροποποίησης της
υπ’ αριθµ. 001Β/00 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της εταιρίας µε την επωνυµία Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ (ΝΒΕΕ ΑΕ)", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση των οφειλών του
προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ του Υπουργικού
Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12698.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε
την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων
της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη
προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256
περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12764, 12765.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού
της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και
λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα
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της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’
και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12764, 12765, 12789, 12790, 12800.
Αναφορά του στην επέτειο της σφαγής του Διστόµου.
τόµ. ΙΗ, σ. 12860.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010" σε µια συνεδρίαση. τόµ. ΙΗ, σ. 12860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12860, 12895, 12897.
Αναφορά του στο διαγωνισµό ιδιωτικοποίησης ΔΕΠΑ και
ΔΕΣΦΑ. τόµ. ΙΗ, σ. 12896.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ και στην απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας. τόµ. ΙΗ, σ. 12947, 12948, 12953, 13209,
13211, 13349, 13404.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Διακάκη, Λ. Κανέλλη, Ε.
Δούρου, Α. Μανδρέκα, Μ. Ταµήλου και Κ. Κοντογεώργου.
τόµ. ΙΗ, σ. 12952, 12953.
Αναφορά του στο κανάλι της Βουλής και στη µη δυνατότητα µετάδοσης των εργασιών της λόγω της διακοπής εργασιών της ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13209.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13209.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την πρόθεση του µουσείου της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας να επιστρέψει οκτώ χιλιάδες κοµµάτια από αγγεία της νεολιθικής εποχής.
τόµ. ΙΗ, σ. 13245.
Αναφορά του στη µνήµη των πρώην Βουλευτών Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά. τόµ. ΙΗ, σ. 13295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13349, 13350, 13404, 13405, 13408, 13409.
Αναφορά του στη συνεργασία της τρικοµµατικής Κυβέρνησης. τόµ. ΙΗ, σ. 13350, 13469.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόθεση
του Μουσείου της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας να επιστρέψει οχτώ χιλιάδες κοµµάτια από αγγεία της
νεολιθικής εποχής. τόµ. ΙΗ, σ. 13375, 13376, 13377.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας". τόµ.
ΙΗ, σ. 13381, 13385.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την έγκριση πρότασης για συζήτηση τροπολογιών (572 και 593)
που αφορούν το θέµα της κατάργησης της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάργηση υπουργικής απόφασης που εξειδικεύει αυτήν την γενικής ισχύος Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου σε ό,τι αφορά την ΕΡΤ και που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των δια-

τάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13404, 13405, 13408, 13409.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
και τη φορολόγηση των υπεράκτιων (offshore) εταιρειών.
τόµ. ΙΗ, σ. 13469, 13474.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
της ανεργίας και του ποσοστού µετανάστευσης των Ελλήνων προς το εξωτερικό. τόµ. ΙΘ, σ. 14105, 14106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία
στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ.
14141, 14148.
Οµιλία του επί της ένστασης παραβίασης του Κανονισµού
της Βουλής που ετέθη από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, σχετικά µε τη θέση
του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και πρόταση για αναβολή
της ψηφοφορίας για γνωµοδότηση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής, και ψηφοφορία δι’ ανεγέρσεως. τόµ.
Κ, σ. 14160, 14161.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο. τόµ.
Κ, σ. 14423, 14424.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την
υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της
Τράπεζας HSBC» περί παραδοχής ή µη της πρότασης για
την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για
κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία
ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα
µε την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2
και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις
παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική
Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14434.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14434, 14458, 14459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14785, 14786, 14890, 4891.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Υπουργού Οικονοµικών
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της Γερµανίας κ. Σόϊµπλε και στο θέµα των γερµανικών αποζηµιώσεων τόµ. ΚΑ, σ. 14890, 15092.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας που αναλογεί σε κάθε Βουλευτή στα υπό συζήτηση σχέδια νόµου. τόµ. ΚΑ, σ. 15048.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15092, 15093.
Αναφορά του στην κατάθεση στο Τµήµα του νοµοσχεδίου
του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες
διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΚΒ, σ.
54.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 83, 257, 260, 268, 269, 270, 278, 292.
Αναφορά του στην επέτειο των 39 χρόνων από την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΚΒ, σ. 260.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τροπολογία εκπρόθεσµη που αφορά τα franchise, και την έχουν
συνυπογράψει είκοσι πέντε Βουλευτές την οποία και έκανε
δεκτή ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η
οποία θα µπει σε ψηφοφορία. τόµ. ΚΒ, σ. 268, 269, 270,
292.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων
και της Συµφωνίας Σύµπραξης για τις σχέσεις µεταξύ των
Οµοσπονδιακών Αρχείων της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων". τόµ. ΚΒ, σ. 98.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
326, 347, 348, 349, 353.
Αναφορά του στις καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. ΚΒ, σ. 422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 422,
451, 485, 486.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση άσχετης τροπολογίας, που αφορά το δηµόσιο τοµέα, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της
Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 507, 509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 507, 509, 546, 547, 593,638.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συ-

ζητήθηκε, σχετικά µε τη νοµιµότητα και διαχείριση των κινδύνων των στεγαστικών δανείων συνδεδεµένων µε την ισοτιµία ευρώ/ελβετικού φράγκου (EURO/CHF) εν όψει της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών. τόµ. ΚΒ, σ. 573.
Οµιλία του επί της αίτησης αµφισβήτησης Βουλευτών του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, επί των τροπολογιών 693/70 και 710/86 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
612, 613.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων για τη
Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 726-728, 735, 740, 741.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηλείας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 17.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του έργου "Ολυµπία Οδός". τόµ. ΣΤ, σ. 4863, 4864.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθµόν 7/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου (Α’39), (Α’188)". τόµ. Θ, σ. 6858.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση των σεισµοπαθών της 8ης Ιουνίου του 2008 του
Νοµού Ηλείας. τόµ. Ι, σ. 7556, 7557.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9727.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναφορά των τµηµάτων Δικαστικού και Ελέγχου στη ΔΟΥ Αµαλιάδας. τόµ. ΙΔ, σ. 10695, 10696.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12877.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). τόµ. ΚΒ, σ. 402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 438.
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χανίων (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 17.
Εκλογή του για το αξίωµα του Γ’ Αντιπροέδρου της Βουλής για την ΙΕ’ Περίοδο. τόµ. Α, σ. 40.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 96,103, 152, 318, 322, 323, 324, 328, 330, 336,
548, 549, 550, 551, 552, 556, 557, 558, 560, 582, 585,
589, 590, 591, 592, τόµ. Β, σ. 876, 877, 880, 881, 882,
883, 884, 885, 910, 915, 916, 917, 918, 920, 921, 1082,
1083, 1084, 1091, 1092, 1093, 1098, 1099, 1100, 1132,
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1133, 1144, 1145, 1146, 1147, 1150, 1151, 1153, 1155,
1156, τόµ. Γ, σ. 2151, 2152, 2156, 2161, 2162, 2163,
2164, 2165, 2166, 2185, 2187, 2331, 2332, 2337, 2340,
2343, 2344, τόµ. Δ, σ. 3203, 3208, 3209, 3210, 3212,
3219, τόµ. Ε, σ. 3236, 3238, 3239, 3242, 3290, 3298,
3354, 3355, 3731, 3734, 3741, 3742, 3744, τόµ. ΣΤ, σ.
4094, 4100, 4358, 4360, 4361, 4364, 4366, 4401, 4402,
4406, 4410, 4757, 4762, 4764, 4783, 4784, τόµ. Ζ, σ.
4917, 4920, 4921, 4924, 4925, 4926, 4930, 5051, 5057,
5120, 5121, 5122, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5130,
5132, 5262, 5613, 5614, 5616, 5617, 5618, 5716, 5717,
5718, 5724, 5735, 5736, 5738, 5739, 5742, 5743, 5744,
τόµ. Η, σ. 5891, 5899, 5964, 5965, 5992, 5997, 6065,
6067, 6142, 6152, 6154, 6217, 6218, 6254, 6255, 6258,
6261, 6350, 6351, 6363, 6399, 6532, 6533, 6534, τόµ. Θ,
σ. 6695, τόµ. ΙΑ, 8035, τόµ. ΙΓ, σ. 9712, 9715, 9721,
10146, 10154, 10155, τόµ. ΙΕ, σ. 10929, 10935, 10936,
10977, 10979, 11075, 11080, 11195, 11196, τόµ. ΙΣΤ, σ.
11567, 11583, 12075, 12079, 12082, 12083, τόµ. ΙΗ, σ.
12860, 12861, 12864, 13172, τόµ. ΙΘ, σ. 13543, 13603,
14115, τόµ. Κ, σ. 14141, 14161, 14163, 14471, 14472,
14474, τόµ. ΚΑ, σ. 14861, 14862, 14863, 14872, 14873,
14874, 14875, 14876, 14877, 15004, 15005, 15008,
15191, 15196, τόµ. ΚΔ, σ. 1658, 1663, 1666, 1667, 1668,
1669, 1670, 1672, 1673, 1674, 1675, 1677, 1701, 1702,
1709, 1713, 1717, 1720, 1721, 1722, 1723, 1766, 1771,
1795, 1797, 1798, 1799, 1800, 1877, 1879, 1907, 1908,
1909, 1910, 1954, 1968, 2024, 2043, 2048, 2054, 2056,
2063, 2065, 2069, 2071, 2092, 2096, 2099, 2109, 2110,
2113, 2114, 2115, 2118, 2119, 2129, 2133.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
στάθµευσης πυροσβεστικού ελικοπτέρου στα Χανιά. τόµ. Α,
σ. 258.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Α, σ. 328, 329, τόµ. Β, σ. 872, 913, τόµ. Ζ, σ. 5122, 5131,
τόµ. Η, σ. 6260, 6350, 6351, 6352, τόµ. ΚΔ, σ. 1763.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε το πότε ορίζει
ο Κανονισµός ότι έχει την υποχρέωση, τη δυνατότητα και το
δικαίωµα Υπουργός να οµιλεί κατά τη διάρκεια συζήτησης
σχεδίου νόµου της αρµοδιότητάς του. ( Άρθρο 95 παρ. 2,
άρθρο 64 παρ. 2 και άρθρο 97 παρ. 3 του Κανονισµού της
Βουλής). τόµ. Β, σ. 914, 916.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το χρόνο διοίκησης για τους νοσηλευτές αξιωµατικούς στα ναυτικά νοσοκοµεία. τόµ. Β, σ. 1033,1034.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την κατάργηση των άρθρων του Ποινικού Κώδικα περί βλασφηµίας. τόµ. Β, σ. 1044.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Β, σ. 1138.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την κατάργηση των ΔΟΥ της ενδοχώρας του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Γ, σ. 2177.
Αναφορά του (Προεδρεύων) σε εκφράσεις που ακούγονται εντός του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια συζητήσεως.
τόµ. Γ, σ. 2181.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη "λίστα Λαγκάρντ" και σε
"λίστα του ΣΔΟΕ" που φέρονται να περιέχουν και πολιτικά
πρόσωπα. τόµ. Γ, σ. 2319.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της από 1 Ι-

ουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων
σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραµµατείς των εφορευτικών επιτροπών και διερµηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ.
1 του άρθρου 28 του ν. 1892/1990 (Α’ 101)" και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2323,2326.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του Ειρηνοδικείου και της ΔΟΥ Κισσάµου Χανίων. τόµ.
Γ, σ. 2505, 2506.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 20122013 (ΦΕΚ 171 Α’), µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 3218.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού, σχετικά
µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί των άρθρων
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από
6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει" (Α’ 174),
της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου,
Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008
(Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3345.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην ένσταση αντισυνταγµατικότητας και αµφισβήτησης στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 38 και ειδικό αριθµό 17 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου
3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’
152), όπως ισχύει" (Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου
ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς,
Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου,
Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις" που αφορά ρυθµίσεις εφαρµογής του νόµου
4046/2012 και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις. τόµ. Ε, σ.
3742, 3743.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί της αµφισβήτησης της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 38 και ειδικό αριθµό 17 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6
Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει" (Α’ 174),
της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξαν-
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δρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου,
Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008
(Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις", που αφορά ρυθµίσεις
εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις". τόµ. Ε, σ. 3742, 3743.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τον αριθµό των συµβάσεων και των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου που έρχονται στη Βουλή προς κύρωση. τόµ. Ε, σ. 3782, 3783.
Αναφορά του στην ανακοίνωση από την έδρα του αποτελέσµατος της ονοµαστικής ψηφοφορίας της 31/10/2012 επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της
από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει" (Α’
174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού
Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ,
ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις", ότι το άρθρο 4 του σχεδίου νόµου έγινε δεκτό, αλλά τελικά όπως
προκύπτει από την καταµέτρηση των ψήφων, το άρθρο 4
δεν έγινε δεκτό. τόµ. Ε, σ. 3867.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α) σχετικά µε τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης
Νεοσυλλέκτων Ρεθύµνου και β) σχετικά µε τη λειτουργία
του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων Ρεθύµνου. τόµ.
Ε, σ. 3868,3869.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού, σχετικά
µε τη χρήση µαγνητοφώνου κατά τη διάρκεια οµιλίας Βουλευτή για την αναµετάδοση οµιλίας του Προέδρου της Κυβερνήσεως κ. Αντώνη Σαµαρά. τόµ. ΣΤ, σ. 4399.
Αναφορά του (Προεδρεύων) σε επιστολή που απέστειλε
ο κ. Μ. Γλέζος προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, σχετικά µε το θέµα της ισηγορίας. τόµ. ΣΤ, σ.
4517.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη επερώτηση,
σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό των φοροελεγκτικών µηχανισµών και την πάταξη της φοροδιαφυγής. τόµ. ΣΤ, σ.
4765.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την αναφορά σε θέµατα άσχετα µε την προ συζήτηση επερώτηση. τόµ. Ζ, σ. 4917, 4918.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε το αν οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς
και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις", είναι σύννοµες και έχουν σχέση
µε το νοµοσχέδιο. τόµ. Ζ, σ. 5120, 5129.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5122,

5131, τόµ. Θ, σ. 6615, τόµ. ΙΖ, σ. 12803, 12804.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά
τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5131.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την παρακράτηση 4,5
εκατοµµυρίων ευρώ από την πρόσθετη ενίσχυση των γεωργών που παράγουν ελαιοκοµικά προϊόντα. τόµ. Ζ, σ. 5247,
5248, 5249.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων
κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ,
2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των
Κανονισµών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί
προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5608.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στην απονοµή της Δικαιοσύνης στη χώρα µας. τόµ. Ζ,
σ. 5713, 5714.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επερώτηση, σχετικά µε
την κατάρρευση του ΕΟΠΥΥ και τα αδιέξοδα της ακολουθούµενης πολιτικής στην πρωτοβάθµια περίθαλψη. τόµ. Ζ,
σ. 5740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5966.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την αποµάκρυνση κατατεθέν εγγράφου από την
Έδρα, το οποίο αφορούσε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
"Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5994, 5995, 5996,
5997.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού. τόµ. Η, σ.
6350.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού, σχετικά
µε το δικαίωµα του Προεδρεύοντα να διαγράψει φράση από τα Πρακτικά που ειπώθηκε κατά την οµιλία του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Π. Καµµένου. τόµ. Η, σ.
6350.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στο άρθρο 68 του Κανονισµού της Βουλής το οποίο αναφέρει ότι αν ο Βουλευτής πάρει το λόγο και αναφέρεται σε ζητήµατα άσχετα και έξω από το συζητούµενο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και συνεχίζει να οµιλεί, αν και κλήθηκε να ολοκληρώσει την αγόρευσή του, ο Πρόεδρος του αφαιρεί το λόγο. τόµ. Η, σ.
6531, 6532.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβου-
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λευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6613, 6614,
6615, 6684, 6685.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και σχετικά µε τα ψηφοδέλτια που έχουν µοιραστεί και τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας. τόµ. Θ, σ. 6684, 6685.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του βορείου οδικού άξονα Κρήτης. τόµ. Θ, σ. 6888.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή: "Προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC". τόµ. ΙΔ, σ.
10768.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη µη παρουσία των Υπουργών κατά τη διάρκεια
του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. ΙΔ, σ. 10770.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την δακοκτονία στο Νοµό Χανίων και συνολικά
στην Κρήτη. τόµ. ΙΕ, σ. 11084.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκρατικοποίηση του αερολιµένος Χανίων. τόµ. ΙΕ, σ. 11298,
11299.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον τρόπο διεξαγωγής της
συζήτησης και της ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας Βουλευτών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11572, 11574.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη δυνατότητα ψηφοφορίας Βουλευτών, ενώ έχει λήξει η ψηφοφορία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11583.
Αναφορά του στην Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12067.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 &
155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά
του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών
αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη
ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν
τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256

περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12781, 12782, 12783,
12803, 12804.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του νοµοσχεδίου
του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010" σε
µια συνεδρίαση. τόµ. ΙΗ, σ. 12859, 12861.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην επέτειο της σφαγής
του Διστόµου. τόµ. ΙΗ, σ. 12861.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στο θέµα γερµανικών αποζηµιώσεων και στο κατοχικό δάνειο. τόµ. ΙΗ, σ. 12861.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάσταση συστήµατος Common User Terminal Equipment
(C.U.T.E.) στο Αεροδρόµιο Χανίων. τόµ. ΙΗ, σ. 13271,
13272.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο του νόµου Υπ.
Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ,
ρύθµιση θεµάτων της Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού
του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13538.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ολοκλήρωση του οδικού έργου "Ηράκλειο Μεσσαράς". τόµ. ΙΘ, σ. 14115.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την ενσωµάτωση της τροπολογίας 618/2, 28-62013 που αφορά τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς, τις Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 14142, 14143.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον τρόπο διεξαγωγής της
ψηφοφορίας για την εκλογή του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων
άρσης ασυλίας Βουλευτών. τόµ. Κ, σ. 14159.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί της ένστασης παραβίασης
του Κανονισµού της Βουλής που ετέθη από το Συνασπισµό
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, σχετικά µε τη θέση του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και πρόταση για αναβολή της ψηφοφορίας για γνωµοδότηση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής, και ψηφοφορία δι’
ανεγέρσεως. τόµ. Κ, σ. 14162, 14163.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας - Απασχόλησης Ατόµων µε Αναπηρία
(Κ.Η.Φ.Α.ΑΜΕΑ) Χανίων. τόµ. Κ, σ. 14397, 14398.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την
υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της
Τράπεζας HSBC» περί παραδοχής ή µη της πρότασης για
την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για
κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία
ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα
µε την παρ. 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2
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και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις
παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική
Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14434.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14454, 14456, 14457.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της µυστικής ψηφοφορίας για απόφαση για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του
πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά
µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζα HSBC. τόµ. Κ, σ. 14484.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην επίθεση που δέχτηκε ο
Υπουργός Υγείας κ. Σ. Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του
στο Αττικό Νοσοκοµείο. τόµ. ΚΑ, σ. 15189.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΚΔ, σ. 1656.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. τόµ. ΚΔ, σ. 1659, 1666.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού, σχετικά
µε τη διαγραφή από τα Πρακτικά όσων ελέχθησαν από τον
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Χ. Παππά, που αφορούν
Βουλευτές και κρίνονται υβριστικά, εφαρµόζοντας το άρθρο 66, παράγραφος 6 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
ΚΔ, σ. 1663.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του παρεµπίπτοντος θέµατος σύµφωνα µε τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν από
Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου για παραβίαση διατάξεων
του Κανονισµού της Βουλής, που αφορά την εισαγωγή του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων" στο Τµήµα
της Βουλής. τόµ. ΚΔ, σ. 1668, 1672, 1673, 1676, 1677.
Οµιλία του (Προεδρεύων) σχετικά µε την έγκριση της άδειας απουσίας του Γ. Παπανδρέου στο εξωτερικό. τόµ.
ΚΔ, σ. 1720, 1721.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην ανακοίνωση των δικογραφιών που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν σε
διατελέσαντες Υπουργούς Οικονοµικών και στον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. ΚΔ, σ. 1720, 1721,
1723.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού, σχετικά
µε φράσεις που χρησιµοποίησε ο Βουλευτής της Χρυσής
Αυγής κ. Χ. Παππάς κατά την οµιλία του και την αφαίρεση
του λόγου από τον Προεδρεύοντα. τόµ. ΚΔ, σ. 1766.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την κατάθεση της τροπολογίας µε αριθµό 828
και πιο συγκεκριµένα του άρθρου 6 που αφορά την εξαίρε-

ση από το πόθεν έσχες τις µετοχές των εταιρειών, στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών
- Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις". Δήλωση του Προεδρεύοντα ότι θα αποσυρθεί. τόµ.
ΚΔ, σ. 2024.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την κατασκευή του αυτοκινητόδροµου "ΠάτραΠύργος-Τσακώνα" της Ολυµπίας Οδού. τόµ. ΚΔ, σ. 2069.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2071.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά α) µε τα επιδόµατα ανεργίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων και β) µε τα επιδόµατα ανεργίας των εποχικά εργαζοµένων στον τουρισµό.
τόµ. ΚΔ, σ. 2166, 2167.
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ευβοίας (Ανεξάρτητοι Έλληνες). τόµ. Α, σ. 12, 17.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 76, 244,
306, 388, τόµ. Ε, σ. 3227, 3228, 3354, τόµ. ΚΑ, σ. 14811,
14824.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 76,77.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά δηµοσιεύµατα
στον Τύπο περί µείωσης των κλινών νοσηλείας και ιδιωτικοποίησης των δηµοσίων νοσοκοµείων της χώρας. τόµ. Α,
σ. 243,244.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 317, 318, 348, 388.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 329, τόµ.
ΣΤ, σ. 4895, τόµ. Ζ, σ. 4996.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία Ειδικών Οικονοµικών Ζωνών (ΕΟΖ) στις ιδιαιτέρου εθνικού ενδιαφέροντος περιοχές Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης. τόµ. Α, σ. 488, 489.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση της "ΛΑΡΚΟ".
τόµ. Α, σ. 651,652.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση δύο επίκαιρων ερωτήσεων, σχετικά µε το κόστος της υπηρεσίας τηλεφωνικών ραντεβού του ΕΟΠΥΥ. τόµ. Α, σ. 700, 701, 702, 703.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη εργασιακή οµηρία τριάντα τριών εργαζοµένων του Δήµου Διρφύων-Μεσσαπών του Νοµού Ευβοίας. τόµ. Α, σ. 762,763.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
οι τροπολογίες (τρεις) που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των ν.
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών" είναι συναφείς µε
το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου ή όχι. τόµ. Β, σ. 838.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετι-
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κού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των ν.
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών" και που αφορά ιδίως την προσθήκη-αναδιατύπωση του άρθρου 4 κατά τη
συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων
για τη συµφωνία συµβιβασµού µε την υπόθεση "SIEMENS".
τόµ. Β, σ. 841.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 877-879, 930,935.
Οµιλία του επί της απόσυρσης της παραγράφου 4 του άρθρου 4 που είχε προστεθεί σαν νοµοτεχνική βελτίωση στη
Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων για τη συµφωνία συµβιβασµού µε τη "SIEMENS" στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 982.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή"
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1001.
Αναφορά του στη 14η Μαϊου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό
κράτος. τόµ. Β, σ. 1020.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1063,1069,
1114.
Αναφορά του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και
ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ.
Β, σ. 1064, 1115.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
του κόστους τηλεφωνικής κλήσης των ιατρικών ραντεβού
στα αφαλιστικά ταµεία αλλά και στα νοσοκοµεία. τόµ. Β, σ.
1020,1021,1022.
Αναφορά του σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί των αµφισβητήσεων αναφορικά µε τις τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και µε γενικό αριθµό

25 και ειδικό 9, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1124,
1125.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραχώρηση συντήρησης και εκµετάλλευσης της Εγνατίας Οδού σε
ιδιώτες. τόµ. Γ, σ. 1778.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:
"Κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου "Ρύθµιση
θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων
στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2143, 2154, 2155.
Αναφορά του σε τρέχοντα δηµοσιεύµατα που στοχοποιούν πολιτικά πρόσωπα. τόµ. Γ, σ. 2154.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων
που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 2278.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"". τόµ. Γ, σ. 2491.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 30 και
ειδικό αριθµό 2, η οποία αφορά στη ρύθµιση καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση εργοδοτικής
εισφοράς υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. τόµ. Γ, σ. 2491.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την περικοπή της επιχορήγησης των ΟΤΑ. τόµ. Γ, σ. 2532, 2533.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχεδιασµό της Κυβέρνησης για τα Νοσοκοµεία Καρύστου και Κύµης. τόµ. Δ, σ. 2860, 2861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3227, 3228, 3231-3233, 3352-3354, 3763.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Ε, σ.
3352,3354.
Αναφορά του στη διάταξη σχετικά µε την ένταξη του Ταµείου των Δηµοσιογράφων στο ΕΟΠΥΥ. τόµ. Ε, σ. 3764.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιο-
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νοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4062, 4063.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4332, 4434, 4435.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό των φοροελεγκτικών µηχανισµών και την πάταξη
της φοροδιαφυγής. τόµ. ΣΤ, σ. 4772.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέσπιση
ειδικής σήµανσης που θα πιστοποιεί την ελληνική προέλευση των προϊόντων. τόµ. ΣΤ, σ. 4893, 4894, 4895.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόβλεψη για την απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2013. τόµ. Ζ, σ. 4902.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην
προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 4994, 4996.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη εξόρυξη χρυσού στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, Κιλκίς και Θράκης.
τόµ. Ζ, σ. 5197.
Επιστολή του προς το Σώµα, µε την οποία γνωστοποιεί
την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων και ανεξαρτητοποιείται χωρίς καµία
κοµµατική δέσµευση. τόµ. Ζ, σ. 5464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6216, 6217.
Αναφορά του στην ένοπλη επίθεση στα γραφεία της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Η, σ. 6331.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων
Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε
τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο
"Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ"
και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων"
και άλλες επείγουσες διατάξεις" το οποίο εισάγεται προς
συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Η, σ.
6331.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας

(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6347, 6348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6601.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποστελέχωση και την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής των Γραφείων των Οικονοµικών Εισαγγελέων. τόµ. Θ, σ. 6723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9629.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξασφάλιση των απαιτούµενων οικονοµικών πόρων για την κατασκευή του νέου νοσοκοµείου Χαλκίδας. τόµ. ΙΓ, σ. 9779,
9780.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9970.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δυσλειτουργίες του ΕΚΑΒ και τη διακοµιδή ασθενών στο Νοµό
Ευβοίας. τόµ. ΙΕ, σ. 11315, 11316.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση του οδικού έργου της παράκαµψης Βασιλικού Ευβοίας. τόµ. ΙΗ, σ. 13246, 13247.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11360, 11361.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του
άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη
κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις
(Α’ 32)». τόµ. ΙΗ, σ. 13316, 13317.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει την αποδοχή της επανέ-
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νταξής του στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 13737.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14823, 14824.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15225, 15226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1286.
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης (Δηµοκρατική Αριστερά). τόµ. Α, σ. 12, 17.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα στοιχεία
για τη µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης. τόµ. Α, σ. 512,
513.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Επείγουσες ρυθµίσεις επενδυτικών σχεδίων
ν.3908/2011 και π.δ. 33/2011". τόµ. Γ, σ. 1797.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
λειτουργίας των καλλιτεχνικών σχολών των δήµων λόγω έλλειψης προσωπικού. τόµ. Γ, σ. 2187,2188.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περιβαλλοντική υποβάθµιση της Λίµνης Κορώνειας. τόµ. Γ, σ.
2517, 2518.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"". τόµ. Γ, σ. 2479, 2482.
Οµιλία της επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 30 και
ειδικό αριθµό 2, η οποία αφορά στη ρύθµιση καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση εργοδοτικής
εισφοράς υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. τόµ. Γ, σ. 2483.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το δηµόσιο σύστηµα περίθαλψης. τόµ. Δ, σ. 2910.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ποσό χρέωσης για κάθε τηλεφωνικό ραντεβού στο Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου. τόµ. Ε, σ. 3336.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4365.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό των φοροελεγκτικών µηχανισµών και την πάταξη
της φοροδιαφυγής. τόµ. ΣΤ, σ. 4766.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου
2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4796, 4822.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µετεγκατάσταση της 383 ΜΕΕΑ από την 113 ΠΜ στη Θεσσαλονίκη
στην 112 ΠΜ στην Ελευσίνα. τόµ. Ζ, σ. 5045.
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτησή της η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τον εξοπλισµό και την εκπαίδευση της
Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Ζ, σ. 5717.

Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του
ΕΟΠΥΥ και τα αδιέξοδα της ακολουθούµενης πολιτικής
στην πρωτοβάθµια περίθαλψη. τόµ. Ζ, σ. 5749.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5864.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6136, 6137.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6919.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον τοµέα της αλιείας. τόµ. Θ, σ.
7148, 7149, 7150.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θεσµική
ανεπάρκεια στον έλεγχο του αθέµιτου ανταγωνισµού στη
χώρα µας. τόµ. ΙΑ, σ. 8272, 8273, 8274.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8406, 8431.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη ρύπανση
του Θερµαϊκού κόλπου από την Μονάδα Καθαρισµού Αποβλήτων (ΜΚΑ) της Βιοµηχανικής Περιοχής της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ, σ. 8812, 8813.
Αναφορά της στους εργαζόµενους της γαλακτοβιοµηχανίας ΑΓΝΟ. τόµ. ΙΒ, σ. 8854.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ουκρανίας". τόµ. ΙΒ, σ. 8854.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9709, 9865, 9866.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9866.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επικινδυνότητα για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης. τόµ. ΙΔ, σ. 10772, 10773.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόδοση
των µέτρων στήριξης της ελληνικής αλιείας και τον εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών. τόµ. ΙΕ, σ. 11248, 11249,
11250.
Αναφορά της στην Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12071.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 66 του ν. 4144/2013 για την παράταση χορήγησης των συντάξεων αναπηρίας. τόµ. ΙΖ, σ. 12202,
12203.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Πρόγραµ-
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µα «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»
για το 2013. τόµ. ΙΘ, σ. 14104, 14105.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 946, 969.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1198.
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Αττικής (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 17.
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή σε αντικατάσταση του Βουλευτή κ. Νικήτα Σιώη, που παραιτήθηκε. τόµ. Α, σ. 217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 311.
Αναφορά του στη 14η Μαϊου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό
κράτος. τόµ. Β, σ. 1027.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση των δωρεάν συγγραµµάτων στους φοιτητές και την υποχρηµατοδότηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Β, σ.
1028,1029,1030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση της Μακροπρόθεσµης Συµφωνίας µεταξύ του Διεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την Υποστήριξη της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας ως Περιφερειακού Εκπαιδευτικού
Κέντρου στην Ευρώπη για θέµατα Ραδιενέργειας, Μεταφορών και Ασφαλείας Καταλοίπων". τόµ. Γ, σ. 2244.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανακήρυξη της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης.
τόµ. Γ, σ. 2436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4327.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό των φοροελεγκτικών µηχανισµών και την πάταξη
της φοροδιαφυγής. τόµ. ΣΤ, σ. 4773, 4774.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Ζ, σ. 5077,
5078.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κοινή άσκηση της Πολεµικής Αεροπορίας Ελλάδος και Ισραήλ µε
αντικείµενο ενδεχόµενη επίθεση στο Ιράν. τόµ. Ζ, σ. 5418,
5419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6238, 6239.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Η, σ. 6239.
Αναφορά του στον αριθµό των καλπών που θα στηθούν
στη ψηφοφορία επί των προτάσεων για σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, σχετικά µε την υπόθεση της
"λίστας Λαγκάρντ". τόµ. Η, σ. 6554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και

λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6554, 6555, 6556.
Αναφορά του στην κίνηση του µουσουλµάνου Βουλευτή
Ροδόπης κ. Α. Χατζή Οσµάν να φωτογραφηθεί µε φόντο
µια σηµαία στην οποία εµφανίζεται η Θράκη ως ανεξάρτητη. τόµ. Η, σ. 6555.
Οµιλία του στη µη προσέλευση των Υπουργών κατά τη
διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Θ, σ. 6956,
6957, τόµ. ΙΗ, σ. 13456.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
καυσίµων στις Ένοπλες Δυνάµεις. τόµ. Θ, σ. 6957.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ). τόµ. Θ, σ. 7177, 7178.
Οµιλία του σε (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά
α) µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας και β) µε την καταβολή δεδουλευµένων των εργαζοµένων των Ναυπηγείων Ελευσίνας. τόµ. Ι, σ. 7785, 7786.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: "α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Ι, σ. 7878.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις υπέρογκες χρεώσεις των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. τόµ. ΙΑ,
σ. 8220.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση διεξαγωγής του αγωνίσµατος της πάλης στους Ολυµπιακούς Αγώνες. τόµ. ΙΑ, σ. 8300, 8301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση της από 31-102012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής». τόµ. ΙΑ, σ. 8365.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 9122,
9123, 9126, τόµ. ΚΓ, σ. 1366, 1368.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναδιάρθρωση του ακαδηµαϊκού χάρτη της Ελλάδος. τόµ. ΙΒ, σ.
9126, 9127.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο και τα πιστωτικά
της ιδρύµατα. τόµ. ΙΒ, σ. 9455, 9508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9455.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
"ΑΘΗΝΑ" για την ανώτατη εκπαίδευση. τόµ. ΙΒ, σ. 9508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10837, τόµ. ΙΕ, σ. 10901.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013". τόµ.
ΙΕ, σ. 11345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11376.
Αναφορά του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
κατάθεση τροπολογιών σε κύρωση µνηµονίου συνεργασίας
µε άλλο κράτος και συγκεκριµένα στο «Μνηµόνιο Κατανόησης στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ
του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους
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του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 12291.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μνηµόνιο Κατανόησης
στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του
Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του
Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12291.
Αναφορά του στο διαγωνισµό ιδιωτικοποίησης ΔΕΠΑ και
ΔΕΣΦΑ. τόµ. ΙΗ, σ. 12897.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12897.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13303.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε το Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και
Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και την εγγύηση καταθέσεων µέχρι
του ποσού των 100.000 ευρώ. τόµ. ΙΗ, σ. 13456.
Αναφορά του στη συνεργασία της τρικοµµατικής Κυβέρνησης. τόµ. ΙΗ, σ. 13470.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
και τη φορολόγηση των υπεράκτιων (offshore) εταιρειών.
τόµ. ΙΗ, σ. 13470.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Γερµανού Υπουργού
Οικονοµικών κ. Σόιµπλε στην Αθήνα και τις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. ΚΑ, σ. 15071.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15071.
Αναφορά του σε δηλώσεις Βουλευτών για ύπαρξη τουρκικής µειονότητας στη Θράκη. τόµ. ΚΓ, σ. 846.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 846, 889.
Αναφορά του στην επικείµενη αµερικανική επέµβαση στη
Συρία. τόµ. ΚΓ, σ. 961.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 961.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1181, 1182,
1243.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής

Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας
της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Υπουργείου Άµυνας
του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της
Βόρειας Ιρλανδίας και του Στρατηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού, σχετικά µε τη Λειτουργική Σχέση που αφορά το Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας (JCBRN Defence COE Functional Relationship
MOU)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της
Ρουµανίας, του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
αναφορικά µε την Ίδρυση, Διοίκηση και Λειτουργία του
Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας (JCBRN Defence COE
Operation MOU)", γ) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πορτογαλίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της
Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας, σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας
που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της
Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)", δ) "Κύρωση της Συµφωνίας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε το
Υπουργικό Συµβούλιο της Ουκρανίας για την Αµοιβαία
Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών περί Άµυνας",
ε) "Κύρωση του Μνηµονίου Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων µε εξουσιοδότηση της Κυβερνήσεως της Σουηδίας σχετικά µε την καθιέρωση διµερών συσκέψεων" και στ) "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Κράτους του Κατάρ". τόµ. ΚΓ, σ. 1371-1373.
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διορισµός του ως Υφυπουργού Οικονοµικών της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 32.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 139.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απαλλαγή των ευπαθών κοινωνικών οµάδων από το έκτακτο ειδικό
τέλος πρώτης κατοικίας. τόµ. Α, σ. 241.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δυνατότητα ρύθµισης για καταβολή µε µηνιαίες δόσεις του οφειλόµενου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) 2011. τόµ. Α, σ. 242,243.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
των καταθετών εξωτερικού. τόµ. Α, σ. 271, 272.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη ρύθµιση
των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο. τόµ. Α, σ.
273, 274.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων εµβασµάτων και τις αντίστοιχες ενέργειες φορολόγησής τους. τόµ. Α, σ. 293,294.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επιστροφή από το δηµόσιο του ΦΠΑ στους αγρότες που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς. τόµ. Α, σ. 455.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση
µείωση του ΦΠΑ εστίασης ως µέτρο ενίσχυσης της αγοράς.
τόµ. Α, σ. 456, 457.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
µείωσης του φόρου στα καύσιµα λόγω αύξησης της τιµής
της βενζίνης. τόµ. Α, σ. 533, 534.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
µείωσης του ΦΠΑ στον τοµέα του Τουρισµού. τόµ. Α, σ.
641,642.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχεδιασµό της Κυβέρνησης για την καταβολή επιδόµατος θέρµανσης για τη χειµερινή περίοδο 2012-2013, µέσω των λογαριασµών της "ΔΕΗ ΑΕ". τόµ. Α, σ. 728,730.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θεσµοθέτηση επιταγής συµψηφισµού για την πληρωµή των οφειλών
του δηµοσίου. τόµ. Α, σ. 761,762.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις οικονοµικές επιβαρύνσεις στις πολύτεκνες οικογένειες. τόµ. Α, σ.
822,823.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. τόµ. Α, σ. 824,824.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις Θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των ν.
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα", και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 843.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξίσωση
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα. τόµ. Β, σ.
952, 953.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση του περιεχοµένου των CD µε τα εµβάσµατα Ελλήνων πολιτών από το 2009 σε τράπεζες του εξωτερικού. τόµ.
Β, σ. 953,954.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί ελέγχου πολιτικών προσώπων από το ΣΔΟΕ. τόµ.
Γ, σ. 1836,1837.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ενέργειες
για τον έλεγχο και τη φορολόγηση των εµβασµάτων Ελλήνων πολιτών που εστάλησαν εξωτερικό. τόµ. Γ, σ. 1838.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση των ΔΟΥ της ενδοχώρας του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Γ,
σ. 2176,2177.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διερεύνηση από το ΣΔΟΕ υποθέσεων πολιτικών προσώπων. τόµ. Γ,
σ. 2177.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαίρεση
των σχολικών επιτροπών από τον αυξηµένο Ειδικό Φόρο
Κατανάλωσης που επιβλήθηκε στο πετρέλαιο. τόµ. Γ, σ.
2178,2179.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της λαθρεµπορίας τσιγάρων. τόµ. Γ, σ. 2420, 2421.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το χαµό του πρώην Υφυπουργού Εσωτερικών Λ. Τζανή. τόµ. Γ, σ. 2420.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου καυσίµων. τόµ. Γ, σ. 2421,
2422.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους ελέγχους "πόθεν έσχες" και την φορολόγηση των χρηµάτων που
διοχετεύτηκαν στο εξωτερικό από καλλιτέχνες και πολλούς
"επώνυµους". τόµ. Γ, σ. 2422, 2423.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πάταξη
φορολογικών αδικηµάτων. τόµ. Γ, σ. 2459,2460.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του Ειρηνοδικείου και της ΔΟΥ Κισσάµου Χανίων. τόµ.
Γ, σ. 2506.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αλλαγή
του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου για τα τέλη κυκλοφορίας των οχηµάτων. τόµ. Γ, σ. 2507, 2508.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διερεύνηση των υποθέσεων των πολιτικών προσώπων. τόµ. Γ, σ.
2508, 2509.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας των ΔΟΥ Μολάων - Σκάλας - Γυθείου του
Νοµού Λακωνίας. τόµ. Δ, σ. 2879,2880.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις οριστικές
αποφάσεις συγχωνεύσεων και διατήρησης των ΔΟΥ Πτολεµαϊδας και Νεάπολης Κοζάνης. τόµ. Δ, σ. 2881.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κούρεµα
των οµολόγων των φυσικών προσώπων. τόµ. Δ, σ.
2882,2883.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3277, 3387.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου
2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσο-
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πρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015" (Α’ 152), όπως ισχύει" (Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ,
ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3277.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα κριτήρια
χορήγησης πετρελαίου θέρµανσης στη Λέσβο και τις ορεινές περιοχές. τόµ. Ε, σ. 3410.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων σχετικά µε τα ληξιπρόθεσµα χρέη των κοµµάτων. τόµ.
Ε, σ. 3411,3412.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ενίσχυση του βιβλίου. τόµ. Ε, σ. 3412,3413.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την on line σύνδεση
των ταµειακών µηχανών και των υπολογιστών των επιχειρήσεων µε το Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονοµικών (ΚΕΠΥΟ). τόµ. Ε, σ. 3436, 3437.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λίστα που παρέδωσε στην Ελληνική Κυβέρνηση η επικεφαλής του ΔΝΤ µε
τους 1.991 Έλληνες καταθέτες στην Τράπεζα HSBC της
Ελβετίας. τόµ. Ε, σ. 3437, 3438.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
των συνεδριάσεων της Επιτροπής του άρθρου 70Α’ για επίλυση φορολογικών υποθέσεων άνω των 300.000 ευρώ.
τόµ. Ε, σ. 3913,3914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4514.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση και τη συγχώνευση εφοριών στα νησιά της Δωδεκανήσου. τόµ. ΣΤ, σ. 4650.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιλογή
προϊσταµένων στο Υπουργείο Οικονοµικών. τόµ. ΣΤ, σ.
4652.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία πύλης
εισόδου για κρουαζιερόπλοια και ιστιοφόρα στο Λιµάνι της
Πέτρας Λέσβου. τόµ. ΣΤ, σ. 4676, 4677.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό των φοροελεγκτικών µηχανισµών και την πάταξη
της φοροδιαφυγής. τόµ. ΣΤ, σ. 4767, 4768, 4776, 4777.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το θεσµό των λαϊκών
αγορών. τόµ. ΣΤ, σ. 4779, 4780.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επανεξέταση της
συστέγασης και επαναλειτουργίας των ΔΟΥ στα τελωνεία
περιοχών όπως η Νεάπολη και το Γύθειο Λακωνίας. τόµ.
ΣΤ, σ. 4780, 4871.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την µη καταβολή του
παρακρατηθέντος ΦΠΑ από την εταιρεία "Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών - Ελ. Βενιζέλος". τόµ. Ζ, σ. 4955, 4956.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα αποτελέσµατα ελέγχου των εξωχώριων (off shore) εταιρειών στην Κύµη Ευβοίας. τόµ. Ζ, σ. 5106, 5107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών

Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5134.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
παρουσία του Υπουργού κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις", για το πλήθος των τροπολογιών και των τροποποιήσεων και τη µη ύπαρξη αναλυτικής έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τα έσοδα και τις δαπάνες στο ως άνω νοµοσχέδιο. τόµ. Η, σ.
6080.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6154, 6202, 6203.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης λειτουργίας γραφείων εξυπηρέτησης φορολογουµένων στη Λακωνία. τόµ. Θ, σ. 6899, 6900.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα κυκλώµατα εµπορίας και εξαγωγής χρυσού στο εξωτερικό. τόµ. Θ, σ.
6901, 6902.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου πολιτογράφησης Ελλήνων πολιτών
ως Βουλγάρων για οικονοµικούς λόγους. τόµ. Θ, σ. 7058.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πάταξη
της φοροδιαφυγής. τόµ. Ι, σ. 7800, 7801.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων στα Εξάρχεια. τόµ. Ι, σ. 7819, 7820.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη µεταχείριση υπαλλήλου των Κρατικών Λαχείων από τη Διοίκηση του Υπουργείου. τόµ. Ι, σ. 7821.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα αποτελέσµατα του
ελέγχου των καταθέσεων του εξωτερικού. τόµ. Ι, σ. 7821,
7822.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπερφορολόγηση των ακινήτων. τόµ. ΙΑ, σ. 8226, 8227.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποβάθµιση του Τελωνείου Πτολεµαΐδας. τόµ. ΙΑ, σ. 8298.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση και τις τουριστικές επιχειρήσεις. τόµ. ΙΑ, σ. 8299, 8300.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
των προσώπων και των λογαριασµών της λίστας Λαγκάρντ.
τόµ. ΙΑ, σ. 8461.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8437.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη φορολόγηση των
αυτοκινήτων των πολυτέκνων. τόµ. ΙΒ, σ. 8818.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπερφορολόγηση σε συνδυασµό µε το "πάγωµα" της οικοδοµικής
δραστηριότητας. τόµ. ΙΓ, σ. 9782.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο και τα πιστωτικά
της ιδρύµατα. τόµ. ΙΓ, σ. 9782.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ, σ.
9782.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9783,
τόµ. Η, σ. 13464, 13472.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης στελέχωσης του ΣΔΟΕ προκειµένου να αντιµετωπιστεί η φοροδιαφυγή. τόµ. ΙΓ, σ. 9783, 9784.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την είσπραξη του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών µέσω της ΔΕΗ και το 2013. τόµ. ΙΔ,
σ. 10694.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναφορά των τµηµάτων Δικαστικού και Ελέγχου στη ΔΟΥ Αµαλιάδας. τόµ. ΙΔ, σ. 10695, 10696.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φορολόγηση Ελλήνων της αλλοδαπής. τόµ. ΙΔ, σ. 10750, 10751.
Οµιλία του σε αναφορά, σχετικά µε τη δυσµενή µεταχείριση των πολύτεκνων οικογενειών όσον αφορά τη φορολόγηση των ακινήτων. τόµ. ΙΔ, σ. 10781, 10782.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον φορολογικό έλεγχο και τον καταλογισµό αστικών και ποινικών ευθυνών για τις παρατυπίες και παρανοµίες των off-shore εταιρειών µε έδρα την Κύµη Εύβοιας. τόµ. ΙΕ, σ. 10968,
10969.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11850, 11851.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης και του
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(Ο.Ο.Σ.Α.), µε τα συναφή Παραρτήµατα Α’ και Β’ σχετικά
µε την αµοιβαία διοικητική συνδροµή σε φορολογικά θέµατα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής». τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11884.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ελάφρυνση των ελληνικών νοικοκυριών από την επιβολή υπέρογκων φόρων. τόµ. ΙΖ, σ. 12644, 12645.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα αποτελέσµατα ελέγχων κατά της φοροδιαφυγής και της ενέργειας
της πάταξής της. τόµ. ΙΘ, σ. 13601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση
των οφειλών του προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ
του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας
και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
12695.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και ειδικό
101, που αφορά σύµβαση µεταξύ του δηµοσίου και των
ναυπηγείων της Ελευσίνας στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµικών που αφορά στην από κοινού συζήτηση δύο Κυρώσεων διεθνών συµβάσεων. τόµ. ΙΖ, σ. 12695.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δηλώσεις
του Πρωθυπουργού του Λουξεµβούργου κ. Γιούνκερ περί
στοιχείων Ελλήνων καταθετών στις τράπεζες του Μεγάλου
Δουκάτου. τόµ. ΙΗ, σ. 13241, 13242.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαρκή
και έγκυρη ενηµέρωση για τη φορολόγηση των επαναπατριζόµενων κεφαλαίων. τόµ. ΙΗ, σ. 13243.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενοποίηση των τµηµάτων Ελέγχου και Δικαστικού της ΔΟΥ Άρτας
και µεταφοράς τους στη ΔΟΥ Πρέβεζας. τόµ. ΙΗ, σ. 13452,
13453.

Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
και τη φορολόγηση των υπεράκτιων (offshore) εταιρειών.
τόµ. ΙΗ, σ. 13464, 13465, 13472, 13474.
Οµιλία του στο σχέδιο του νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της
Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13531-13533, 13543.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενοποίηση των τµηµάτων Ελέγχου και Δικαστικού και τη µεταφορά
τους από τη ΔΟΥ Άρτας στη ΔΟΥ της Πρέβεζας. τόµ. ΙΘ, σ.
13597, 13598.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φοροδιαφυγή των πολυεθνικών εταιρειών. τόµ. ΙΘ, σ. 13599,
13600.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14819-14821, 14953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
341.
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μαγνησίας (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 17.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Η, σ. 6175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6175.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις υποχρεωτικές αναθέσεις υπερωριών σε εκπαιδευτικούς. τόµ. ΙΑ, σ.
8464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10079.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15231.
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 17.
Εκλογή του ως Προέδρου της Βουλής της ΙΕ’ Περιόδου.
τόµ. Α, σ. 35-37.
Εναρκτήριος οµιλία του ως Προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων της ΙΕ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 35-37.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας
για την εκλογή των Αντιπροέδρων, των Κοσµητόρων και
των Γραµµατέων της Βουλής της ΙΕ Περιόδου της Α’ Συνόδου. τόµ. Α, σ. 39-40.
Αναφορά του στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί
των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη
Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 45,46.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 203,
τόµ. Β, σ. 983, 984, 993, 994, τόµ. Ε, σ. 3822, τόµ. ΣΤ, σ.
4033, 4034, 4042, 4045, 4046, 4097, 4098, 4099, 4145,
4280, 4429, 4528, 4549, τόµ. Θ, σ. 6679, 6683, τόµ. ΙΑ, σ.
8355, 8357, 8358, τόµ. ΙΕ, σ. 11340, 11394, 11415,
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12946, 12947, 12948, 12949, 12950, 12951, 12952,
12954, τόµ. ΚΑ, σ. 14910, 14933, 14934, 14935, 14937,
τόµ. ΚΒ, σ. 1.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόσυρση του αιτήµατος της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί
του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 982.
Οµιλία του επί της απόσυρσης της παραγράφου 4 του άρθρου 4 που είχε προστεθεί σαν νοµοτεχνική βελτίωση στη
Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων για τη συµφωνία συµβιβασµού µε τη "SIEMENS" στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 983,
993.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1186.
Αναφορά του στην απόφασή του να κάνει χρήση του άρθρου για την αναπλήρωση του Προέδρου της Βουλής από
την Έδρα, µέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα των αρµοδίων
αρχών για τις εις βάρος του καταγγελίες. τόµ. Γ, σ. 2352.
Αναφορά του στην πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το µνηµόνιο. τόµ. Γ, σ. 2352,2353.
Αναφορά του στην υπόθεση "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Γ, σ.
2353.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2011 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013. τόµ. Ε, σ. 40034006.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016" το οποίο εισάγεται προς συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 4029, 4031, 4032.
Οµιλία του επί των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της
ψηφοφορίας επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-

2016" και επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί επί των αντιρρήσεων αυτών. τόµ. ΣΤ, σ. 4035, 4041,
4042, 4043, 4044.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί του προϋπολογισµού
του Κράτους. τόµ. ΣΤ, σ. 4273, 4274.
Αναφορά του στην επίσκεψη της Αυτού Εξοχότητας του
Προέδρου του Λιβάνου Στρατηγού Μισέλ Σουλεϊµάν. τόµ.
Ζ, σ. 5201.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων Ολυµπιονικών που διακρίθηκαν στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.
τόµ. Ζ, σ. 5255.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών που διακρίθηκαν
στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.
τόµ. Ζ, σ. 5699.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 6102,
τόµ. ΙΕ, σ. 11273, 11274.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης και τον τρόπο ψηφοφορίας για τη
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ.
3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2
του ν.3961/2011, επί των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή
κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6605, 6607, 6608, 6609, 6610, 6611,
6612.
Αναφορά του στη διαβίβαση στη Βουλή από τον Υπουργό
Δικαιοσύνης συµπληρωµατική αναφορά του Εισαγγελέα
Οικονοµικού Εγκλήµατος, µε επισυναπτόµενα έγγραφα,
σχετικά µε την υπόθεση της αποκληθείσης "λίστας Λαγκάρντ". τόµ. Θ, σ. 6681, 6682.
Οµιλία του επί της συζήτησης για το κατά πόσο επηρεάζουν την διεξαγωγή της συζήτησης για τη σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής η συµπληρωµατική αναφορά
του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, µε επισυναπτόµενα έγγραφα, σχετικά µε την υπόθεση της αποκληθείσης
"λίστας Λαγκάρντ" που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον
Υπουργό Δικαιοσύνης. τόµ. Θ, σ. 6681, 6682.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και σχετικά µε τα ψηφοδέλτια που έχουν µοιραστεί και τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας. τόµ. Θ, σ. 6683, 6685, 6686.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ, σ.
9750.
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Αναφορά του σε διατάξεις του πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών που πρόκειται να κατατεθεί στη
Βουλή µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΕ, σ.
11270-11271, 11272, 11273, 11274.
Οµιλία του σχετικά µε τον τρόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013", το οποίο συζητείται, ύστερα από πρόταση του Υπουργού, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΕ, σ. 11334, 11335.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 12947, 12954.
Αναφορά του στον τρόπο διεξαγωγής της ονοµαστικής
ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. ΙΗ, σ. 12955.
Αναφορά του στη διαδικασία διεξαγωγής της κλήρωσης
ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής, από τον Πρόεδρό της,
µεταξύ των µελών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του
Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης για άσκησης δίωξης, για την
ανάδειξη πέντε τακτικών και τριών αναπληρωµατικών µελών του Δικαστικού Συµβουλίου, καθώς και του ασκούντος
καθήκοντα εισαγγελέα και του αναπληρωτή του, σύµφωνα
µε τα άρθρα 86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει
µετά την από 17 Ιουλίου 2013 απόφαση της Ολοµέλειας
της Βουλής, για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Οικονοµικών κ. Γεώργιου Παπακωνσταντίνου, για αξιόποινες πράξεις σχετικά µε την υπόθεση του
ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της τράπεζας
HSBC" και στα αποτελέσµατα της κλήρωσης. τόµ. ΚΑ, σ.
14907-14909.
Αναφορά του στις εκφράσεις που χρησιµοποιούνται από
τους Βουλευτές εντός της αίθουσας του Κοινοβουλίου. τόµ.
ΚΑ, σ. 15102.
Οµιλία του στη συζήτηση, σχετικά µε την κλήρωση ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής, από τον Πρόεδρό της, µεταξύ των µελών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης για άσκηση δίωξης, για την
ανάδειξη του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα, σύµφωνα
µε τα άρθρα 86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν.
3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών" όπως ισχύει,
µετά την από 15 Ιουλίου 2013 απόφαση της Ολοµέλειας
της Βουλής, για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, για αξιόποινες πράξεις, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου
ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC και την υπ’ αριθµόν 1/18-7-2013 απόφαση του Πενταµελούς Δικαστικού Συµβουλίου του άρθρου 86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος. τόµ. ΚΑ, σ. 15174, 15182, 15187.
Ανακοίνωση του ότι το ηλεκτρονικό σύστηµα ψηφοφορίας είναι έτοιµο τόµ. ΚΒ, σ. 38.
Αναφορά του στην κατάθεση στο Τµήµα του νοµοσχεδίου
του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες
διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΚΒ, σ.
54.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τροπολογία εκπρόθεσµη που αφορά τα franchise, και την έχουν

συνυπογράψει είκοσι πέντε Βουλευτές την οποία και έκανε
δεκτή ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η
οποία θα µπει σε ψηφοφορία. τόµ. ΚΒ, σ. 268, 269, 270.
Αναφορά του σε δηλώσεις Βουλευτή, σχετικά µε δηµοσιεύµατα περί άσκησης ποινικών διώξεων που φέρονται ότι
αφορούν Υπουργούς. τόµ. ΚΒ, σ. 350.
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Πειραιώς (Ανεξάρτητοι
Έλληνες). τόµ. Α, σ. 12, 17.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τους διορισµούς Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων. τόµ. Α, σ.
659,660,670.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που
διαµορφώνεται στις ιατροφαρµακευτικές και προνοιακές
παροχές στο λαό. τόµ. Β, σ. 1755.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη
λειτουργία του Νοσοκοµείου Αιγίνης "ο Άγιος Διονύσιος".
τόµ. Γ, σ. 2227.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2227,
τόµ. Δ, σ. 2934, τόµ. Ε, σ. 3949.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Νοσοκοµείου Αιγίνης "Ο Άγιος Διονύσιος".
τόµ. Δ, σ. 2575.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το δηµόσιο σύστηµα περίθαλψης. τόµ. Δ, σ. 2909,2910.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).
τόµ. Δ, σ. 2934.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Νοσοκοµείου Αιγίνης "ο Άγιος Διονύσιος".
τόµ. Ε, σ. 3949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4544.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτηση, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Νοσοκοµείου Αιγίνης "ο Άγιος Διονύσιος".
τόµ. Ζ, σ. 5246.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
προσέλευση των Υπουργών κατά την ώρα του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Ζ, σ. 5246.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του
ΕΟΠΥΥ και τα αδιέξοδα της ακολουθούµενης πολιτικής
στην πρωτοβάθµια περίθαλψη. τόµ. Ζ, σ. 5747, 5748.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6167.
Αναφορά του στις "Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου"
που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. Θ, σ. 6916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6916-6918, 6943.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου "Μεταξά" λόγω έλλειψης προσωπικού. τόµ. ΙΑ, σ. 8211, 8212,
8213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του
Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθήνας "Ο Άγιος Σάββας"
και της Άννας-Μαρίας-Λουΐζας Λάτση και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 12361.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα, τις καθυστερήσεις και τις αµφιταλαντεύσεις στη
λειτουργία του ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΗ, σ. 13263.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του
άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη
κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις
(Α’ 32)». τόµ. ΙΗ, σ. 13307.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14968.
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 17.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων της Κυβέρνησης Αντωνίου Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα αποτελέσµατα στην ελληνική οικονοµία από την εφαρµογή της πολιτικής των αποκρατικοποιήσεων. τόµ. Α, σ. 247,248.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία Ειδικών Οικονοµικών Ζωνών (ΕΟΖ) στις ιδιαιτέρου εθνικού ενδιαφέροντος περιοχές Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης. τόµ. Α, σ. 488, 489.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απογραφή των εργαζοµένων σε εργολαβίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, των Συµπράξεων Δηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα
(ΣΔΙΤ), καθώς και του ποσοστού των Ελλήνων εργαζοµένων µε συµβάσεις έργου της "ΣΤΑΣΥ ΑΕ". τόµ. Α, σ.
653,654.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε δηλώσεις
του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Μάρτιν
Σουλτς για την ανάγκη ελέγχου της ανάπτυξης της Ελλάδος
από ευρωπαίους αξιωµατούχους. τόµ. Β, σ. 1016,1017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Επείγουσες ρυθµίσεις επενδυτικών σχεδίων
ν.3908/2011 και π.δ. 33/2011". τόµ. Γ, σ. 1799.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις Στρατηγικές Επενδύσεις "fast track" για βιοµηχανικές ανανεώσιµες

πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) στην Κρήτη. τόµ. Γ, σ. 1834,1835.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων του
ν. 3908/2011. τόµ. Γ, σ. 2226, 2227.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαδικασία αξιολόγησης των ιδιωτικών επενδύσεων και τη λειτουργία της αρµόδιας υπηρεσίας. τόµ. Γ, σ. 2227,2228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των υπ’ αριθµών 137 και 138/30.9.2011 Αποφάσεων
του Συµβουλίου Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης µε τις οποίες υιοθετήθηκε η
Τροποποίηση των άρθρων 1 και 18 της Συµφωνίας Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης". τόµ. Ε, σ. 3974.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4464.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ενέργειες
για τον επανασχεδιασµό προγραµµάτων του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και την
υλοποίηση της συµφωνίας µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας τόµ. ΣΤ, σ. 4865, 4866.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόβλεψη για την απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2013. τόµ. Ζ, σ. 4902,
4903.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης
Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην προσφυγή στο
ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου.
τόµ. Ζ, σ. 5004.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη εξόρυξη χρυσού στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, Κιλκίς και Θράκης.
τόµ. Ζ, σ. 5201, 5202.
Αναφορά του στην επίσκεψη της Αυτού Εξοχότητας του
Προέδρου του Λιβάνου Στρατηγού Μισέλ Σουλεϊµάν. τόµ.
Ζ, σ. 5202.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 3, 6 και 10 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος,
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6282.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε δηµοσιεύµατα εφηµερίδας για έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης. τόµ. Θ, σ. 6978, 6979.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου
επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων
πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού
δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Ι, σ. 7259.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση των τροπολογιών στη σύµβαση του Υπ. Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
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"Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε
Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 7852, 7853.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7853.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναφορά της επιδότησης του κόστους µισθοδοσίας στο 12%
για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στους Νοµούς Καβάλας και Δράµας. τόµ. ΙΑ, σ. 8216, 8217.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία των επενδυτών κατά των τροποιητικών αποφάσεων υπαγωγής των ενεργειακών επενδύσεων στον Αναπτυξιακό
Νόµο. τόµ. ΙΑ, σ. 8278, 8279.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία των Ειδικών Οικονοµικών Ζωνών (ΕΟΖ). τόµ. ΙΑ, σ.
8479, 8480.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Φ. Πιπιλή και Δ. Κυριαζίδη. τόµ. ΙΒ, σ. 9232.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 32 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9983, 9992 - 9994, 9998, 10009, 10037,
10060, 10093-10100.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 10037,
10054, 10093, 10100, τόµ. ΙΘ, σ. 13603.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 4, 5, 19, 20, 30, 38, 39, 43, 44,
48 και 49 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 447
και ειδικό 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11367.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα
τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παρ. 1-3 του
Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού της Βουλής,
µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν
λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας
στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.)
και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ,
σ. 12821.

Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας. τόµ. ΙΘ, σ. 13564, 13566.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το εκδοτικό
συγκρότηµα "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ". τόµ. ΙΘ, σ. 13602, 13603,
13604.
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αττικής (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./Ε.Κ.Μ.).
τόµ. Α, σ. 12, 17.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παράταση της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής των καταργούµενων Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας. τόµ. Α, σ. 428,429.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την απόπειρα εξώδικου συµβιβασµού µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της "SIEMENS". τόµ. Α, σ. 543,559.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τους διορισµούς Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων. τόµ. Α, σ.
664,665,671.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις, τους µισθούς και τις συντάξεις. τόµ. Γ, σ.
2193,2206,2207,2210.
Αναφορά του στον αγώνα των εργαζοµένων των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, στις αγροτικές κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο της Κρήτης και στις συλλήψεις έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. τόµ. Γ, σ. 2347.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2347-2349, 2350, 2360,
2381,2382, 2383, 2391, 2399, 2400.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2399,
τόµ. Ζ, σ. 5128, τόµ. ΚΑ, σ. 14794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"". τόµ. Γ, σ. 2489, 2493, 2495.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 30 και
ειδικό αριθµό 2, η οποία αφορά στη ρύθµιση καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση εργοδοτικής
εισφοράς υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. τόµ. Γ, σ. 2489, 2495.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα αποθεµατικά των Ασφαλιστικών Ταµείων και την εγγύηση για την
καταβολή των συντάξεων του 2012. τόµ. Δ, σ. 2883, 2884,
2885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3284, 3285.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έ-
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γκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4088.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών
Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5121,
5122, 5130, 5143.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5122,
5131.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα Προγράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας. τόµ. Η, σ. 5784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5847-5849, 5884, 5903, 5972, 5983,
5984, 5985.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6361.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία των Ειδικών Οικονοµικών Ζωνών (ΕΟΖ). τόµ. ΙΑ, σ.
8479.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή βοηθήµατος στους αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούµενους κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.
3986/2011 (Α’ 152). τόµ. ΙΒ, σ. 8806, 8807.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9767, 9768, 9769, 9894, 9895.

Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση κατά µεταναστών
εργατών στα φραουλοχώραφα της Νέας Μανωλάδας Ηλείας. τόµ. ΙΕ, σ. 11028.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 11028-11030, 11048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11157, 11158,
11225, 11226, 11274.
Αναφορά του σε διατάξεις του πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών που πρόκειται να κατατεθεί στη
Βουλή µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΕ, σ.
11274.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013". τόµ.
ΙΕ, σ. 11342, 11343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11363, 11364.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13199.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13199.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαρκή
και έγκυρη ενηµέρωση για τη φορολόγηση των επαναπατριζόµενων κεφαλαίων. τόµ. ΙΗ, σ. 13242, 13243.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14793, 14794, 14909.
Οµιλία του επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο και τους Ανεξάρτητους Έλληνες,
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012,
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14793, 14794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15205.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 17.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 916,
τόµ. ΣΤ, σ. 4070, τόµ. ΚΑ, σ. 14879.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο
των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1688.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
της Ειδικής Γραµµατείας Δασών στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων. τόµ. Γ, σ. 2225.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3247.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4069, 4070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4354, 4355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6081.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στις 30 Ιανουαρίου 2013 από διαδηλωτές. τόµ. Θ, σ.
7090.
Αναφορά του στην πολιτική φορολόγησης των ακινήτων.
τόµ. Θ, σ. 7090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7090.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα κριτήρια
αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων µε αυξηµένα προσόντα. τόµ. ΙΑ, σ. 8198.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8369.
Αναφορά του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
κατάθεση τροπολογιών σε κύρωση µνηµονίου συνεργασίας
µε άλλο κράτος και συγκεκριµένα στο «Μνηµόνιο Κατανόησης στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ
του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους
του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 12284.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μνηµόνιο Κατανόησης
στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του
Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του
Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12284.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. τόµ. ΙΘ, σ.
13565.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14856, 14857, 14879, 14910,
14915, 14991.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 587, 608, 610.
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία
του
ως
Βουλευτή
Καρδίτσης
(ΣΥ.ΡΙΖ.Α./Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόµατα. τόµ. Α, σ. 778,793.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του ΕΟΠΥΥ. τόµ. Β, σ.
1022,1023,1024.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το δηµόσιο σύστηµα περίθαλψης. τόµ. Δ, σ. 2899,2915.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του
ΕΟΠΥΥ και τα αδιέξοδα της ακολουθούµενης πολιτικής
στην πρωτοβάθµια περίθαλψη. τόµ. Ζ, σ. 5739, 5755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6924.
Αναφορά του στην επέτειο των πενήντα ετών από τη δολοφονία του Γρηγορίου Λαµπράκη. τόµ. ΙΖ, σ. 12358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του
Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθήνας "Ο Άγιος Σάββας"
και της Άννας-Μαρίας-Λουΐζας Λάτση και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 12358.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
ιατρικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Καρδίτσας.
τόµ. ΙΗ, σ. 13164, 13165.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15225.
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Βύρωνα
Πολύδωρα, µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει την εκλογική
περιφέρεια Α’ Αθηνών. τόµ. Α, σ. 9.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 66,67,
194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή"
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 978.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
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(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4081-4083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4522-4524.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6387.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6641.
Οµιλία του στην προ ηµερήσιας διατάξεως συζήτηση σε
επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: "Τα προβλήµατα του
αγροτικού κόσµου". τόµ. ΙΑ, σ. 8337-8339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ε-

πείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14970-14972.
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 18.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
προστασίας των καταναλωτών από τη λειτουργία των ανταλλακτηρίων χρυσού και των ενεχυροδανειστηρίων. τόµ. Α, σ.
413.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
µείωσης του ΦΠΑ στον τοµέα του Τουρισµού. τόµ. Α, σ.
641,642.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 861, 862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1094.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2122.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την on line σύνδεση
των ταµειακών µηχανών και των υπολογιστών των επιχειρήσεων µε το Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονοµικών (ΚΕΠΥΟ). τόµ. Ε, σ. 3436.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4362.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την µη καταβολή του
παρακρατηθέντος ΦΠΑ από την εταιρεία "Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών - Ελ. Βενιζέλος". τόµ. Ζ, σ. 4955.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6253.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων της αντιµετώπισης της ακρίβειας στην αγορά. τόµ. Θ,
σ. 6979, 6980.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διµερή
συµφωνία µεταξύ Ελλάδας και Ιράκ για διακανονισµό των
οφειλών του Ιράκ στο ελληνικό δηµόσιο. τόµ. Ι, σ. 7791,
7792.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8549,
τόµ. ΙΘ, σ. 13799, τόµ. ΚΑ, σ. 14852, 14926, 14935.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8549.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10700.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την περικοπή των συντάξεων που απονέµονται στις οικογένειες των πεσόντων
των τριών Όπλων των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. ΙΕ, σ.
11102, 11103.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απαγόρευση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας της διάθεσης
του βιβλίου µε ιστορικό περιεχόµενο, που συνέγραψε αξιωµατικός της Πολεµικής Αεροπορίας. τόµ. ΙΖ, σ. 12212,
12213.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Εσωτερικών. τόµ.
ΙΘ, σ. 13565.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους δηµοτικούς παιδικούς και βρεφικούς σταθµούς της χώρας. τόµ.
ΙΘ, σ. 13794.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων. τόµ. ΙΘ, σ. 13798,
13799.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14852, 14919, 14926, 14927,
14941.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15070.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στέγασης και δηµοτολογικής τακτοποίησης των Ελλήνων Ροµά. τόµ. ΚΒ, σ. 304, 305.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 605.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώ-

δικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 878.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1279, 1280.
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (Δηµοκρατική
Αριστερά). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 102.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 850, 906.
Αναφορά του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και
ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ.
Β, σ. 1066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1066.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2369.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι στο εξής δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς. τόµ. Δ, σ. 2933.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3757, 3758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4494, 4495.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών
Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6163, 6164, 6242.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 6242,
τόµ. ΙΑ, σ. 8625.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 6242.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6644.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών και στην επίταξή τους. τόµ. Θ, σ. 7211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Θ, σ.
7211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8625.
Αναφορά του στην απόφαση του Eurogroup για κούρεµα
των τραπεζικών καταθέσεων στην Κύπρο και στη στάση της
Ελλάδας. τόµ. ΙΒ, σ. 9194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9602.
Αναφορά του στο θέµα που ετέθη στη Διάσκεψη των
Προέδρων, σχετικά µε την προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. ΙΓ, σ.
9743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνι-

κής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10881.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση κατά µεταναστών
εργατών στα φραουλοχώραφα της Νέας Μανωλάδας Ηλείας. τόµ. ΙΕ, σ. 11039.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 11039, 11040.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13363, 13364.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει την αποδοχή της ένταξής
του στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου. τόµ.
ΙΘ, σ. 13797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 15005, 15006.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1223, 1224.
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ευβοίας (Λαϊκός Σύνδεσµος -Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανακήρυξη της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης.
τόµ. Γ, σ. 2438.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4364, 4365.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιλογή
προϊσταµένων στο Υπουργείο Οικονοµικών. τόµ. ΣΤ, σ.
4652.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις,
σχετικά α) µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του αγροτικού χώρου και β) µε τα προβλήµατα στον αγροτικό τοµέα.
τόµ. Ι, σ. 7547, 7549.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υδροδότηση του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Γιάλτρων Δήµου Αιδηψού. τόµ. ΙΑ, σ. 8777.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των υδατικών πόρων. τόµ. ΙΓ, σ. 9803.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των πωλητών των λαϊκών αγορών. τόµ. ΙΕ, σ. 11241,
11242.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις θυγατρικές εταιρείες των ελληνικών αµυντικών συστηµάτων "ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ" και "ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ". τόµ. Κ, σ. 14420.
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ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών
της Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραµµένου. τόµ. Α, σ. 28.
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χίου (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ. 12,
18.
Διορισµός του ως Υπουργού Ναυτιλίας της Κυβέρνησης
Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 30.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 173-175.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόρειων Σποράδων. τόµ. Α, σ. 268,269.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των λιµανιών και µαρίνων της χώρας. τόµ. Α, σ.
831,832.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το αν
πρέπει να εισαχθούν προς συζήτηση ή όχι και να συζητηθούν ή όχι ως κατεπείγουσες, δυο τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9,
που αφορούν θέµατα του Υπ. Ναυτιλίας και που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή
δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1070, 1072.
Αναφορά του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και
ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ.
Β, σ. 1070, 1072, 1091, 1120, 1180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1070,1072,1091,1092, 1120, 1142, 1143, 1144, 1154,
1156, 1157, 1180,1181.
Δήλωσή του ότι η ρύθµιση σχετικά µε το τέλος πλου και
παραµονής σκαφών αναψυχής αποσύρεται από το σχέδιο
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες
διατάξεις", η οποία και θα κατατεθεί εκ νέου. τόµ. Β, σ.
1091.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
της έδρας της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. τόµ. Γ, σ. 2234,
2235.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σπουδαστών των Ακαδηµιών
Εµπορικού Ναυτικού. τόµ. Γ, σ. 2235,2236.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αυξανόµενες µεταναστευτικές πιέσεις στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. τόµ. Ε, σ. 3337,3338.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Ε, σ. 3355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονί-

κης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3374.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Κέρκυρας. τόµ. Ε, σ.
3905,3906.
Οµιλία του σε ερώτηση, προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και
Αιγαίου, σχετικά µε τη ναυτιλιακή εταιρεία "ΠΛΟΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ". τόµ. Ε, σ. 3951, 3952.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4373, 4374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6245, 6246.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση της ναυτικής εκπαίδευσης. τόµ. Ι, σ. 7929, 7930.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την φορολογική επιβάρυνση στα νησιά του Αιγαίου. τόµ. Ι, σ. 8024,
8025, 8026, 8030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10080.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10800, 10817, 1082510827, 10828, 10831, 10832, 10841, τόµ. ΙΕ, σ. 10860,
10862, 10863, 10872, 10876, 10878, 10879, 10885,
10892, 10894, 10896, 10903, 10905, 10914, 10916,
10928, 10929, 10934, 10935.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ, σ. 10841,
τόµ. ΙΕ, σ. 10892.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς των ναυτιλιακών µεταφορών και των
ναυτιλιακών τεχνολογιών". τόµ. ΙΕ, σ. 10850.
Αναφορά του στην 20η Μάϊου, Ευρωπαϊκή Ηµέρα για τη
Θάλασσα. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12103.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ακτοπλοϊκής σύνδεσης των Βορείων Σποράδων µε τα λιµάνια Θεσσαλονίκης και Βόλου. τόµ. ΙΖ, σ. 12626, 12627.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις διώξεις
στελεχών του ναυτεργατικού κινήµατος. τόµ. ΙΖ, σ. 12628,
12629.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Αιγαίου. τόµ. ΙΘ, σ. 13564.
ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μαγνησίας (Δηµοκρατική
Αριστερά). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 137.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διεύρυνση της ψαλίδας στις τιµές µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. τόµ. Β, σ. 1034,1035.
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Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2398.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη Γενική
Γραµµατεία Τουριστικών Υποδοµών και Επενδύσεων. τόµ.
Δ, σ. 2873.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων του αγροτικού κόσµου. τόµ. Ε, σ. 3933,3934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4484, 4485.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη στελέχωση των κενών περιφερειακών ιατρείων άγονων και νησιωτικών περιοχών από τους γιατρούς που υπηρετούν τη στρατιωτική
τους θητεία. τόµ. Ζ, σ. 5104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5608, 5615.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτη Κουβέλη προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι τίθενται εκτός της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς. τόµ. Η, σ. 5768.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5970.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6209.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6666, 6667.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτηση η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την επιστροφή των χρηµάτων από τα πα-

ρανόµως χορηγηθέντα επιδόµατα τυφλότητας και τους παρανοµούντες ιατρούς. τόµ. ΙΑ, σ. 8275, 8276.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8275,
8276.
Οµιλία του στη µη προσέλευση των Υπουργών κατά τη
διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. ΙΑ, σ. 8275,
8276.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο και τα πιστωτικά
της ιδρύµατα. τόµ. ΙΒ, σ. 9452.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9452, 9453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007 και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11805.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1285, 1286.
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Επικρατείας (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 18.
Οµιλία της στη συζήτηση για την άρση της βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. Γ, σ. 1853.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων
που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 2270.
Επιστολή της σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης
Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην προσφυγή στο
ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου.
τόµ. Ζ, σ. 5013.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 6189,
6199, τόµ. ΙΗ, σ. 12954.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6189, 6199, 6200-6202.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ: Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
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Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6407.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιµα. τόµ. Θ, σ.
6708, 6709.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Ταµήλου (3 δικογραφίες) και Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΒ, σ.
8864.
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πρεβέζης (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόµατα. τόµ. Α, σ. 778,792.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις, τους µισθούς και τις συντάξεις. τόµ. Γ, σ.
2191, 2192, 2205.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επικείµενες απολύσεις και τις µειώσεις µισθών στα καταστήµατα ΙΚΕΑ. τόµ. Ζ, σ. 5051, 5052, 5053.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη εξόρυξη χρυσού στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, Κιλκίς και Θράκης.
τόµ. Ζ, σ. 5191, 5209.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του
ΕΟΠΥΥ και τα αδιέξοδα της ακολουθούµενης πολιτικής
στην πρωτοβάθµια περίθαλψη. τόµ. Ζ, σ. 5738, 5753,
5754.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5754,
5840
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα Προγράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας. τόµ. Η, σ. 5785, 5839,
5840, 5843.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενίσχυση
της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας των νέων.
τόµ. ΙΑ, σ. 8203, 8205.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΓ, σ.
9877.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Θεσσαλονίκης
για τη δωρεάν µετακίνηση των ανέργων. τόµ. ΙΕ, σ. 11078,
11079, 11080.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14958.

Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την αποπληρωµή των παραγωγών γάλακτος από την εταιρεία "ΔΩΔΩΝΗ". τόµ. ΚΔ, σ. 1908.
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας (Λαϊκός
Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. Δ, σ. 2610.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των αγροτών στο εξηκοστό έβδοµο έτος. τόµ. Ζ, σ. 5715.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην ασφάλιση των ελεύθερων επαγγελµατιών. τόµ. ΙΘ, σ. 14118.
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Βοιωτίας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 18.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4553.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Ηµαθίας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 18.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4471, 4472.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6475, 6521, 6592.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9607.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10721.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11163.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 15000.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1249, 1250.
ΜΠΕΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Θεσπρωτίας (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 18.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
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θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 853.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1141,1142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ)1338/2001 και (ΕΕ)1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5537.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6098-6100
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7876,
7877, 9191, 9194, τοµ.ΙΕ, σ.11196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4274-4277. Οµιλία του στα
σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: "α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011". τόµ. Ι, σ. 7877.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8056.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από απόφαση του Eurogroup για τα πιστωτικά της ιδρύµατα. τόµ.
ΙΒ, σ. 9193, 9194, τόµ. ΙΓ, σ. 9745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9193, 9194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Ερ-

γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11354, 11355,
11366.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Υγείας. τόµ.
ΙΘ, σ. 13566.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που έχει δηµιουργήσει η εφαρµογή του ν. 4061/2012 για τη µίσθωση ακινήτων που προορίζονται για βόσκηση σε κατά κύριο επάγγελµα κτηνοτρόφους. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12076, 12077.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον ΕΟΠΥΥ
Ρεθύµνου. τόµ. ΙΘ, σ. 13800, 13801.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη µονιµοποίηση των
γιατρών του ΙΚΑ Τρικάλων που λήγουν οι συµβάσεις τους.
τόµ. Κ, σ. 14137, 14138.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας - Απασχόλησης Ατόµων µε Αναπηρία
(Κ.Η.Φ.Α.ΑΜΕΑ) Χανίων. τόµ. Κ, σ. 14397, 14398.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Πρότυπο
Ειδικό Οικοτροφείο "Οι Άγιοι Ανάργυροι" στην Κάντζα
Παλλήνης. τόµ. Κ, σ. 14428, 14429.
ΜΠΟΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία
της
ως
Βουλευτή
Α’
Αθηνών
(ΣΥ.ΡΙΖ.Α./Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Εκλογή της για το αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής της
ΙΕ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου. τόµ. Α, σ. 40.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση για µείωση των ασφαλιστικών εργοδοτικών εισφορών.
τόµ. Β, σ. 1728.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις, τους µισθούς και τις συντάξεις. τόµ. Γ, σ.
2195,2207,2208.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του
ΕΟΠΥΥ και τα αδιέξοδα της ακολουθούµενης πολιτικής
στην πρωτοβάθµια περίθαλψη. τόµ. Ζ, σ. 5736, 5752.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6260.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποβάθµιση του Γενικού Νοσοκοµείου Πατησίων. τόµ. ΙΓ, σ. 9837,
9838, 9839.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΓ, σ.
9870.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το καθεστώς
των "ενοικιαζόµενων εργαζοµένων". τόµ. ΙΓ, σ. 10148,
10149.
Αναφορά της στη δολοφονική επίθεση κατά µεταναστών
εργατών στα φραουλοχώραφα της Νέας Μανωλάδας Ηλείας. τόµ. ΙΕ, σ. 11043.
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Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 11043, 11044.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΚΑ, σ.
14917.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14917.
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Σερρών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α, σ. 12, 18.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 307, 308, 346.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων του
ν. 3908/2011. τόµ. Γ, σ. 2226, 2227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 242, 243.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων για τη
Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 717.
Αναφορά του στο κόµµα "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 2132.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη δυσαρµονία των στοιχείων του κρατικού προϋπολογισµού 2013
µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονοµικών. τόµ. ΚΔ, σ. 2132, 2142.
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κορινθίας (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την παράνοµη υλοτόµηση. τόµ. ΣΤ, σ. 4755,
4756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Γενικής Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας της Λαϊκής Δηµοκρατίας της
Κίνας για τη συνεργασία σε θέµατα ποιότητας, υγιεινής και
ασφάλειας αγροτικών προϊόντων και τροφίµων". τόµ. Θ, σ.
7014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας". τόµ. Θ, σ. 7039.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 7853.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για Συνεργασία στον τοµέα της Ενέργειας". τόµ. ΙΑ, σ.
8659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8686, 8687.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της Ουκρανίας". τόµ. ΙΓ, σ. 9908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Ινδονησίας". τόµ. ΙΖ, σ. 12236.
Αναφορά του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
κατάθεση τροπολογιών σε κύρωση µνηµονίου συνεργασίας
µε άλλο κράτος και συγκεκριµένα στο «Μνηµόνιο Κατανόησης στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ
του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους
του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 12281, 12282.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μνηµόνιο Κατανόησης
στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του
Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του
Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12281, 12282.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007 και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίµων της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας στην
ανάπτυξη της ποιότητας και ασφάλειας στην παραγωγή και
διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων". τόµ.
ΙΘ, σ. 13700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία
στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ.
14146.
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ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αττικής (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 18.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 548,
549, 550, τόµ. Γ, σ. 2142, 2144, 2407, τόµ. Ζ, σ. 5223,
τόµ. ΙΗ, σ. 13262, 13404, 13408, τόµ. ΚΒ, σ. 343.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόµατα. τόµ. Α, σ. 786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7091, 7117, 7118.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ, σ.
9750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ,
σ. 10664, 10665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14849.
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Αναφορά του στην υπόθεση "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Γ, σ.
2353.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2378, 2404, 2405.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7083, 7119, 7124, 7125.
Αναφορά του στον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτη Καµµένο σχετικά µε την υπόθεση των CDS.
τόµ. Θ, σ. 7124, 7125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανά-

πτυξη της χώρας" και άλλες διατάξεις. τόµ. Ι, σ. 7960-7962.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10095.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11533.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 12146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2028, 2075-2077, 2115.
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από την πυρκαγιά σε χωριά του
Δήµου Κισσάµου Χανίων. τόµ. Α, σ. 294,295.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
καταβολής των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στην κοινοπραξία που κατασκευάζει τον οδικό άξονα Αµβρακία- Άκτιο. τόµ. Α, σ. 430, 431.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιπτώσεις από τη διάλυση της ΑΤΕ στους µικρούς και µεσαίους
γεωργούς και κτηνοτρόφους. τόµ. Α, σ. 534, 535, 536.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην πληρωµή της εξισωτικής αποζηµίωσης στους κτηνοτρόφους. τόµ. Β, σ.
958.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της καταστροφής των αµπελώνων. τόµ. Β, σ.
1172,1173,1174.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που
διαµορφώνεται στις ιατροφαρµακευτικές και προνοιακές
παροχές στο λαό. τόµ. Β, σ. 1746,1759,1760.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
καταβολής στους κτηνοτρόφους της εξισωτικής αποζηµίωσης. τόµ. Γ, σ. 2189.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της γαλακτοβιοµηχανίας "ΔΩΔΩΝΗ". τόµ. Ε, σ. 3881.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3881.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή της λειτουργίας του Μουσείου Θυρρείου. τόµ. Ε, σ.
3914,3915.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων του αγροτικού κόσµου. τόµ. Ε, σ. 3934.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συνθήκες
εργασίας στις ιχθυοκαλλιέργειες της Αιτωλοακαρνανίας.
τόµ. Ε, σ. 3970,3971.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-
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ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4351.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
προστασίας του Αµβρακικού Κόλπου. τόµ. ΣΤ, σ. 4752.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον έλεγχο των τιµών των βασικών λιπασµάτων.
τόµ. ΣΤ, σ. 4895, 4896.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταστροφές κηπευτικών στην περιοχή της Πρέβεζας από τον ισχυρό ανεµοστρόβιλο στις 29-11-2012. τόµ. Ζ, σ. 5244,
5245.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6213.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επικινδυνότητα
του εθνικού δικτύου Αντιρρίου - Ιωαννίνων, Αµφιλοχίας Λευκάδας - Πρέβεζας και την καθυστέρηση των εργασιών
του οδικού άξονα Αµβρακίας - Ακτίου. τόµ. Η, σ. 6469.
Αναφορά του σχετικά µε τη µη προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ.
Ι, σ. 8016.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την φορολογική επιβάρυνση στα νησιά του Αιγαίου. τόµ. Ι, σ. 8032,
8033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ουκρανίας
για συνεργασία στους τοµείς των Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών". τόµ. Θ, σ. 7025.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις οικολογικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων στο τοπικό διαµέρισµα Θυρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΙΑ, σ. 8276, 8277.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη ψυχιατρική κλινική του Νοσοκοµείου Άρτας. τόµ.
ΙΓ, σ. 9784, 9785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9999.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πρόληψη εξάπλωσης του µελιταίου πυρετού
στο ζωικό κεφάλαιο. τόµ. ΙΓ, σ. 10033, 10034.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10253-10255, 10283.
Οµιλία του επί της αίτησης αντίρρησης για την ψήφιση
του άρθρου 78 και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10411.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την δακοκτονία στο Νοµό Χανίων και συνολικά στην Κρήτη. τόµ. ΙΕ,
σ. 11082, 11083, 11084.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων στην αλυσίδα σούπερ µάρκετ
SCONTO στην Κέρκυρα. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12033, 12034,
12035.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 12157.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή αποζηµίωσης στους πληγέντες παραγωγούς φρούτων
της Κεντρικής Μακεδονίας. τόµ. ΙΖ, σ. 12183, 12184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007 και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Σερβίας για συνεργασία στον τοµέα
της γεωργίας". τόµ. ΙΘ, σ. 13689.
Αναφορά του στο κόµµα "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 2039.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2039, 2081, 2082, 2116.
Ν
ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μαγνησίας (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 18.
Εκλογή του για το αξίωµα του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής για την ΙΕ’ Περίοδο. τόµ. Α, σ. 40.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Α, σ. 173, τόµ. Β, σ. 1699, 1702, 1703, 1710, τόµ. Γ, σ.
2442, 2443, 2446, τόµ. Ε, σ. 3761, τόµ. Η, σ. 5966, τόµ.
Θ, σ. 7076, 7104, 7105, τόµ. Ι, σ. 7861, 7863, 7864.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί της αίτησης που ετέθη από
τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, σχετικά µε το θέµα εφαρµογής του άρθρου
98 του Κανονισµού της Βουλής το οποίο λέει τα εξής: "Στην
κατ’ αρχήν συζήτηση των νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων, κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα µπορεί να ορίζει έναν
ειδικό αγορητή. Κοινοβουλευτικές Οµάδες των οποίων η
δύναµη είναι τουλάχιστον ίση µε το ένα πέµπτο του όλου αριθµού των Βουλευτών µπορούν να ορίσουν έως δύο ειδικούς αγορητές". τόµ. Α, σ. 572,573.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 261,265, 359, 360, 505, 513, 514, 527, 528,
531, 564, 565, 569, 571, 572, 643, 645, 646, 647, 703,
τόµ. Β, σ. 838, 843, 844, 900, 901, 902, 1002, 1113,
1116, 1117, 1120, 1679, 1691, 1693, 1694, 1695, 1697,
1698, 1699, 1700, 1701, 1705, 1706, 1707, 1710, 1712,
1757, 1760, 1762, τόµ. Γ, σ. 2112, 2114, 2119, 2120,
2349, 2372, 2373, 2387, 2399, 2401, 2402, 2403, 2404,
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2407, 2408, 2409, 2440, 2441, 2446, 2447, 2448, 2474,
2514, τόµ. Δ, σ. 2610, 2611, 2899, 2909, 2970, 3201,
τόµ. Ε, σ. 3227, 3228, 3332, 3335, 3339, 3341, 3757,
3759, 3760, 3763, 3767, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773,
3774, 3775, 3776, 3777, τόµ. ΣΤ, σ. 4148, 4150, 4322,
4356, 4802, 4805, τόµ. Ζ, σ. 5070, 5134, 5138, 5142,
5144, 5145, 5192, 5223, 5421, 5422, 5424, 5487, 5492,
5599, 5733, 5734, τόµ. Η, σ. 5845, 5847, 5849, 5854,
5966, 6088, 6095, 6096, 6097, 6098, 6130, 6131, 6134,
6139, 6142, 6375, 6379, 6382, 6467, 6482, 6483, 6552,
6555, 6556, τόµ. Θ, σ. 6635, 6636, 6638, 6738, 6754,
6759, 6805, 6817, 6828, 6831, 6856, 7040, 7042, 7071,
7073, 7075, 7076, 7103, 7104, 7105, 7106, 7192, 7195,
7197, 7201, τόµ. Ι, σ. 7239, 7241, 7242, 7559, 7560,
7824, 7855, 7860, 7861, 7862, 7863, 7864, τόµ. ΙΑ, σ.
8073, 8078, 8081, 8132, 8133, 8137, 8139, 8269.
Αναφορά του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε νοµικές ενέργειες για την
είσπραξη από τη Γερµανία των πολεµικών επανορθώσεων.
τόµ. Α, σ. 528.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε το αν πρέπει ή όχι να εισαχθεί προς συζήτηση η
τροπολογία 14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου
υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου
4055/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ.
563,564,565,569.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Β, σ. 1120.
Αναφορά του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και
ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ.
Β, σ. 1122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1122.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου των οικονοµικών των κοµµάτων και των
Βουλευτών), σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταθέσεις πολιτικών σε ελβετικές τράπεζες και την αναζήτηση παράνοµων κεφαλαίων που µεταφέρθηκαν στο εξωτερικό.
τόµ. Γ, σ. 1780.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σπουδαστών των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού. τόµ. Γ, σ.
2235.
Αναφορά του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την συζήτηση της πρότασης νόµου αρµοδιότητας
του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των
υπερχρεωµένων νοικοκυριών" η οποία εµπίπτει στους περιορισµούς της παραγράφου 3 του άρθρου 73 του Συντάγµατος και εισάγεται προς συζήτηση αλλά όχι προς ψήφιση.
τόµ. Γ, σ. 2347.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,

σχετικά µε το αν πρέπει ή όχι να γίνει δεκτή ή όχι η αίτηση
διενέργειας ονοµαστικής ψηφοφορίας δεκαέξι Βουλευτών
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, επί της πρότασης νόµου αρµοδιότητας
του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των
υπερχρεωµένων νοικοκυριών" η οποία δεν έγινε δεκτή γιατί προσκρούει στο άρθρο 73 παρ. 3 του Συντάγµατος. τόµ.
Γ, σ. 2364, 2366.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην υπόθεση "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Γ, σ. 2366, 2403.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στις εκφράσεις του Προέδρου του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών του Κόµµατός του, που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης της επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε
την ανακήρυξη της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής
Ζώνης και διακοπή της συνεδρίασης. τόµ. Γ, σ. 2444.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε το αν θα συνεχιστεί ή όχι η διακοπείσα συνεδρίαση και η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή και των Βουλευτών του Κόµµατός του προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ανακήρυξη της Ελληνικής Αποκλειστικής Ζώνης, ύστερα από τις εκφράσεις που χρησιµοποιήθηκαν και
την αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή. τόµ. Γ, σ. 2444.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον τρόπο διεξαγωγής της
συζήτησης και στον τρόπο διεξαγωγής της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας Βουλευτών.
τόµ. Δ, σ. 2968, 2969, τόµ. Ι, σ. 7559, 7560.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού σχετικά µε
το αν τηρήθηκε το άρθρο 91 παράγραφος 7 του Κανονισµού, που αναφέρει ότι η έκθεση της Διαρκούς Επιτροπής
διανέµεται στους Βουλευτές τουλάχιστον δύο µέρες πριν
την πρώτη συνεδρίαση της Βουλής που έχει οριστεί για τη
συζήτηση του νοµοσχεδίου ή της πρότασης νόµου. τόµ. Ε,
σ. 3226.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού, σχετικά
µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί των άρθρων
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από
6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει" (Α’ 174),
της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου,
Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008
(Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3344, 3345.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τον χρόνο που δίνεται για την ανάπτυξη των επίκαιρων ερωτήσεων. τόµ. Ε, σ. 3903.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της
προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και εβδοµήντα Βουλευτές
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του Κόµµατός του, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, µε
αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν
στην προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο
καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενδεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 4957.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση µόνο της πρότασης
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου για σύσταση εξεταστικής επιτροπής µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στο
ΔΝΤ, και της πρότασης των Ανεξάρτητων Ελλήνων αφού
και οι δυο έχουν καταθέσει την ίδια πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. τόµ. Ζ, σ. 4958.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την µη προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Ζ, σ. 5043, 5046,
5186, 5246, 5598, τόµ. Θ, σ. 7179, τόµ. Ι, σ. 7799, 7800.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε το αν κατά τη διάρκεια συζήτησης κύρωσης δικαιούνται να οµιλήσουν όσοι έχουν αντίρρηση στην επιτροπή και όχι ένας από κάθε κόµµα. τόµ. Ζ, σ. 5491, 5492.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την καθυστέρηση στην απονοµή της Δικαιοσύνης στη χώρα µας. τόµ. Ζ, σ. 5713, 5714.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην κίνηση του µουσουλµάνου Βουλευτή Ροδόπης κ. Α. Χατζή Οσµάν να φωτογραφηθεί µε φόντο µια σηµαία στην οποία εµφανίζεται η Θράκη ως ανεξάρτητη. τόµ. Η, σ. 6555.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού, σχετικά
µε το άρθρο 137 παράγραφος 2, σύµφωνα µε το οποίο
ρυθµίζονται ο αριθµός των συνεδριάσεων και το άρθρο
136 που ρυθµίζεται το θέµα της δευτερολογίας. τόµ. Θ, σ.
6636.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη µη έγκαιρη ενηµέρωση των Βουλευτών, ιδιαίτερα της επαρχίας, για τη µη προσέλευση των Υπουργών
κατά τη διάρκεια Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Θ, σ.
6731, 6732.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών άσχετων µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν.
4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’249)"" και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Θ, σ. 6785, 6786.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την απόφαση της συζήτησης του νοµοσχεδίου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας" µε τη
διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής,
για τον χρόνο και τον αριθµό των Βουλευτών που δικαιούνται να πάρουν τον λόγο. τόµ. Θ, σ. 7040.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας που
αιτούνται δεκαοκτώ Βουλευτές της Χρυσής Αυγής επί της
αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επι-

πέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)" να γίνει την 6η Φεβρουαρίου ταυτόχρονα µε την ονοµαστική ψηφοφορία για
τις αιτήσεις άρσης ασυλίας. τόµ. Θ, σ. 7198.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον τρόπο διεξαγωγής της
διπλής ονοµαστικής ψηφοφορίας που αφορά στην ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός
ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και
προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του
εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ) και των αιτήσεων άρσης ασυλίας. τόµ. Ι, σ. 7236.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την απόσυρση ή την επαναδιατύπωση της τροπολογίας 214/20 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ), που αφορά
ρυθµίσεις θεµάτων Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). τόµ. Ι, σ. 7236.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στο άρθρο 65 του Κανονισµού της Βουλής, σχετικά µε την εγγραφή των Βουλευτών
στον κατάλογο των οµιλητών. τόµ. Ι, σ. 7242.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ι, σ. 7252.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την κατάθεση των τροπολογιών στη σύµβαση του
Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή
Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του
Κατάρ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7852, 7853.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού, σχετικά
µε τις διατάξεις που αφορούν την συµπεριφορά των Βουλευτών εντός της Αιθούσης. τόµ. Ι, σ. 7863.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε το αν µπορεί να υποβληθούν αντιρρήσεις αντισυνταγµατικότητας µετά το τέλος των οµιλιών των εισηγητών. τόµ. ΙΑ, σ. 8132.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού, σχετικά
µε τη διαδικασία που λήφθηκε η απόφαση παράτασης λειτουργίας της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "Προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της
Τράπεζας HSBC" έως και την 29η Μαρτίου 2013. τόµ. ΙΑ,
σ. 8267, 8269.
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Πειραιώς (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 18.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4419.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
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προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6641, 6642.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8515.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8516,
8566, 8567.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8566, 8567.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας, µε γενικό αριθµό 328 και ειδικό 108 του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9720.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για την εκλογή του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΔ, σ. 10715.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 18.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας της Κυβέρνησης Αντωνίου Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 31.
Επιστολή του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, µε την οποία γνωστοποιεί στον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α,
σ. 487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14828, 14829.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΚΓ, σ. 948,
954, 955.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 954.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1187-1189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µετα-

φορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2092, 2093.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη δυσαρµονία των στοιχείων του κρατικού προϋπολογισµού 2013
µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονοµικών. τόµ. ΚΔ, σ. 2132.
Αναφορά του στο κόµµα "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 2133.
ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 18.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του Ιδρύµατος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών "Η ΕΛΠΙΔΑ". τόµ. Α, σ. 481,482.
Αναφορά του στη 14η Μαϊου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό
κράτος. τόµ. Β, σ. 1027.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο
των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1693.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
1849, 2141, 2151, 2166.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:
"Κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου "Ρύθµιση
θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων
στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2141.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4381, 4382.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Ι, σ. 7251, 7252.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8143,
τόµ. ΚΑ, σ. 14841.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10009, 10010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10266, 10267.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10725.
Αναφορά του στις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. ΙΔ, σ.
10726.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαί-
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ου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11216.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 12948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14851, 14852, 14860, 14861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15229.
ΝΤΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαϊας (Ανεξάρτητοι Έλληνες). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή"
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραµµατείς των εφορευτικών επιτροπών και διερµηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές
της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28
του ν. 1892/1990 (Α’ 101)" και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συνθήκης µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαικής Ένωσης και της Δηµοκρατίας της Κροατίας, σχετικά µε την προσχώρηση της Δηµοκρατίας της Κροατίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και της Τελικής Πράξης αυτής". τόµ. Ε,
σ. 3441.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4326.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης
Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην προσφυγή στο
ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνη-

µονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου.
τόµ. Ζ, σ. 5007.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Η, σ. 6171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση". τόµ. ΙΑ, σ. 8232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του
Κουβέιτ, Οικονοµικής και Τεχνικής Συνεργασίας». τόµ. ΙΑ,
σ. 8370.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 32 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9547.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ, σ.
9792.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των υδατικών πόρων. τόµ. ΙΓ, σ. 9792, 9793,
9806.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο και τα πιστωτικά
της ιδρύµατα. τόµ. ΙΓ, σ. 9793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14842.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΚΓ, σ. 941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 941.
Αναφορά του στην επικείµενη αµερικανική επέµβαση στη
Συρία. τόµ. ΚΓ, σ. 1112.
Αναφορά του στην Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ.
ΚΓ, σ. 1112, 1113.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Συµφωνία των Αντιπροσώπων των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνήλθαν στα πλαίσια του Συµβουλίου, σχετικά µε την Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται προς το συµφέρον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης". τόµ. ΚΓ, σ. 1112, 1113.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1281.
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 18.
Αναφορά του σε τρέχοντα δηµοσιεύµατα που στοχοποιούν πολιτικά πρόσωπα. τόµ. Γ, σ. 2120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
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Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας έτους 2012" και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2602.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4534, 4535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11144, 11210,
11263, 11269.
Αναφορά του σε διατάξεις του πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών που πρόκειται να κατατεθεί στη
Βουλή µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΕ, σ.
11269.
Αναφορά του στην επίθεση που δέχτηκε ο Υπουργός Υγείας κ. Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του στο Αττικό Νοσοκοµείο. τόµ. ΚΑ, σ. 15232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15232.
ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Έβρου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α, σ. 12, 18.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 172,173.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης µέσω του επιχειρησιακού σχεδίου "Ξένιος Ζεύς". τόµ. Α, σ. 498,499.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2142, 2143, 2152 - 2154.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:
"Κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου "Ρύθµιση
θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων
στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2142,2143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών
Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5854, 5904, 5985, 5986.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6548.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του ζεόλιθου στο Νοµό Έβρου. τόµ. Ι, σ. 7926, 7927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8586.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία και στην προσβασιµότητα του ιστότοπου "Διαύγεια". τόµ. ΙΑ, σ. 8655, 8656.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10246-10248, 10276.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για την εκλογή του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΔ, σ. 10714.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11381.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση της µελέτης του έργου του περιφερειακού δρόµου Αλεξανδρούπολης. τόµ. ΙΖ, σ. 12603, 12604.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του ζεόλιθου στο Νοµό Έβρου. τόµ. ΙΘ, σ. 13790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14944.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15118-15120.
Οµιλία του επί του παρεµπίπτοντος θέµατος σύµφωνα µε
τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου για παραβίαση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής, που αφορά την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων" στο Τµήµα της Βουλής. τόµ.
ΚΔ, σ. 1676.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο
34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι και στο κόµµα
"Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 1744, 1768,
1886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων". τόµ. ΚΔ, σ. 1768.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Χ. Λαζαρίδη. τόµ. ΚΔ, σ. 1886.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΚΔ, σ. 1886,
2036, 2059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των
θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 1886.
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Αναφορά του επί του άρθρου 6 της τροπολογίας 828, που
αφορά την εξαίρεση από το πόθεν έσχες τις µετοχές των εταιρειών, που κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις" και η οποία αποσύρθηκε. τόµ. ΚΔ, σ. 2036, 2059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2036, 2059, 2060, 2101.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι". τόµ. ΚΔ, σ. 1793, 1794.
Αναφορά του στο κόµµα «Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή
Αυγή». τόµ. ΚΔ, σ. 2101.
Ξ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ρεθύµνης (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 160,161.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε το σχέδιο συγχωνεύσεων νοσοκοµείων
και τις αλλαγές στους οργανισµούς των µονάδων υγείας.
τόµ. Α, σ. 461.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόµατα. τόµ. Α, σ. 775,790.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που
διαµορφώνεται στις ιατροφαρµακευτικές και προνοιακές
παροχές στο λαό. τόµ. Β, σ. 1753.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το δηµόσιο σύστηµα περίθαλψης. τόµ. Δ, σ. 2896,2912,2913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4531.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του
ΕΟΠΥΥ και τα αδιέξοδα της ακολουθούµενης πολιτικής
στην πρωτοβάθµια περίθαλψη. τόµ. Ζ, σ. 5736, 5752,
5757.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση λειτουργούντων κλινικών και τµηµάτων στο νέο οργανισµό του Νοσοκοµείου Ρεθύµνου. τόµ. Θ, σ. 6893, 6894.
Αναφορά του στις "Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου"
που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. Θ, σ. 6908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6908-6910, 6942,
6943.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε δηµοσιεύµατα περί κρίσιµων εξελίξεων στα Νοσοκοµεία "Ερυθρός
Σταυρός" και "Ερρίκος Ντυνάν". τόµ. ΙΓ, σ. 10107, 10108,
10109.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του
Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθήνας "Ο Άγιος Σάββας"
και της Άννας-Μαρίας-Λουΐζας Λάτση και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 12371.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον ΕΟΠΥΥ
Ρεθύµνου. τόµ. ΙΘ, σ. 13799, 13800, 13801.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 74.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 491.
ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης (Δηµοκρατική Αριστερά). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 84,85.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων εµβασµάτων και τις αντίστοιχες ενέργειες φορολόγησής τους. τόµ. Α, σ. 293.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επικείµενη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ. τόµ. Α, σ. 489,490.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταβίβαση της λειτουργίας και της συντήρησης της Εγνατίας Οδού
και των τριών κάθετων αξόνων της στο Ταµείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου. τόµ. Α, σ. 730,731.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Μετρό
Θεσσαλονίκης. τόµ. Α, σ. 829,830.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 908.
Αναφορά της στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και
ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ.
Β, σ. 1076, 1118.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1076,1077,
1117,1128.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1127,
1128, τόµ. ΣΤ, σ. 4762, τόµ. ΙΓ, σ. 10051, τόµ. ΙΣΤ, σ.
12152.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1128.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ενέργειες
για τον έλεγχο και τη φορολόγηση των εµβασµάτων Ελλήνων πολιτών που εστάλησαν εξωτερικό. τόµ. Γ, σ.
1837,1838.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραµµατείς των εφορευτικών επιτροπών και διερµηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές
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της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28
του ν. 1892/1990 (Α’ 101)" και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2312, 2323.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2359, 2360, 2361.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου καυσίµων. τόµ. Γ, σ. 2421.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3234-3236, 3236, 3320, 3356-3358, 3765, 3766.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
υλοποίησης του ΕΣΠΑ. τόµ. Ε, σ. 3908,3909.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4065.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό των φοροελεγκτικών µηχανισµών και την πάταξη
της φοροδιαφυγής. τόµ. ΣΤ, σ. 4761, 4762, 4775.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ενέργειες
για τον επανασχεδιασµό προγραµµάτων του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και την
υλοποίηση της συµφωνίας µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας τόµ. ΣΤ, σ. 4865, 4866.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκρατικοποίηση της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ). τόµ. Ζ, σ. 5408, 5409.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α) "Κύρωση του Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας στο Πρωτόκολλο µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας που υπεγράφη στη Βέρνη, στις 4 Νοεµβρίου 2010 και
τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος
και το συνηµµένο στη Σύµβαση Πρωτόκολλο" και β) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του
εισοδήµατος". τόµ. Ζ, σ. 5494.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,

2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ)1338/2001 και (ΕΕ)1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5533-5535, 5590,
5592.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6075-6077, 6194-6196, 6266.
Αναφορά της στην ένοπλη επίθεση στα γραφεία της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Η, σ. 6339.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6339, 6340.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν.
4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’249)"" και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Θ, σ. 6801, 6802.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6930.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα κατάρτισης των ανέργων. τόµ. Θ, σ. 6954, 6955.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7098.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Ι, σ.
7529.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: "α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Ι, σ. 7829, 7830, 7891, 7892.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερι-
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κές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 7856.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας" και άλλες διατάξεις. τόµ. Ι, σ. 7965-7967,
7988.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενεργοποίηση των τραπεζών για παροχή στήριξης στο ΕΣΠΑ. τόµ.
Ι, σ. 8014, 8015, 8016.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8047, 8048, 8080.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από απόφαση του Eurogroup για τα πιστωτικά της ιδρύµατα. τόµ.
ΙΒ, σ. 9174, 9207.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9174-9176, 9207, 9215, 9217,
9469.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάσταση συστήµατος εισροών και εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου
και της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΓ, σ. 9833, 9834.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9962 – 9964, 10051-10053, 10100, 10101.
Αναφορά της στην αποτυχία συγχώνευσης της Εθνικής
Τράπεζας µε τη Eurobank. τόµ. ΙΓ, σ. 10167.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε τη διάλυση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. τόµ. ΙΓ, σ. 10167.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10822, 10823.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιλογή
και αξιολόγηση των συντονιστών διευθυντών κλινικών δηµοσίων νοσοκοµείων. τόµ. ΙΕ, σ. 10964, 10965.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11152-11154,
11209, 11210, 11267.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11350-11352,
11366, 11419.
Οµιλία της στη συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11509.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11527-11529, 11562, 11563,
12011.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 12150-12152.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση της δράσης ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
τόµ. ΙΖ, σ. 12210, 12211, 12212.
Αναφορά της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
κατάθεση τροπολογιών σε κύρωση µνηµονίου συνεργασίας
µε άλλο κράτος και συγκεκριµένα στο «Μνηµόνιο Κατανόησης στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ
του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους
του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 12282.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μνηµόνιο Κατανόησης
στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του
Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του
Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12282.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007 και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12309, 123010.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πιλοτικό
πρόγραµµα καθιέρωσης ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, καθώς και τον σχεδιασµό για την πλήρη εφαρµογή του.
τόµ. ΙΖ, σ. 12624, 12625.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12872 - 12874.
Αναφορά της στη µνήµη των πρώην Βουλευτών Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά. τόµ. ΙΗ, σ. 13296.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13337, 13418.
Αναφορά της στη νέα δικοµµατική Κυβέρνηση. τόµ. ΙΘ,
σ. 13523.
Οµιλία της στο σχέδιο του νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της
Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13523-13525, 13557 - 13559,
13590.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα αποτελέσµατα ελέγχων κατά της φοροδιαφυγής και της ενέργειας
της πάταξής της. τόµ. ΙΘ, σ. 13600, 13601.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το "Ελληνικό
Επενδυτικό Ταµείο". τόµ. Κ, σ. 14394, 14395.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14788, 14789, 14893, 14894.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2032-2034, 2079, 2101,
2116.
Αναφορά της στο κόµµα «Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή». τόµ. ΚΔ, σ. 2116.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη δυσαρ-
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µονία των στοιχείων του κρατικού προϋπολογισµού 2013
µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονοµικών. τόµ. ΚΔ, σ. 2140.
ΞΟΥΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης (Ανεξάρτητοι Έλληνες). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 175.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 311.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του σχεδίου "Αθηνά" σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. τόµ. Γ,
σ. 2512, 2513.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4466-4468.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Ζ, σ. 5067,
5068, 5079.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών που διακρίθηκαν
στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.
τόµ. Ζ, σ. 5695.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6165.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6480.
Αναφορά της στο προεδρικό διάταγµα που υπογράφηκε
στο Βερολίνο. τόµ. Η, σ. 6525.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6525, 6594.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της εταιρείας
"ΑΓΝΟ Α.Ε.". τόµ. Θ, σ. 6712, 6713, 6714.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία των επενδυτών κατά των τροποιητικών αποφάσεων υπαγωγής των ενεργειακών επενδύσεων στον Αναπτυξιακό
Νόµο. τόµ. ΙΑ, σ. 8278, 8279.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας
της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική
συνεργασία». τόµ. ΙΑ, σ. 8384.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογίας για την επαναφορά του γένους ως
προϋπόθεση εισαγωγής στις στρατιωτικές και αστυνοµικές
σχολές, στην κύρωση συµφωνίας Ελλάδας-Νιγηρίας και απόσυρση αυτής από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΑ,
σ. 8384.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των προτύπων πειραµατικών σχολείων. τόµ. ΙΑ, σ.
8650, 8651, 8652.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9531-9533, 9619,
9662.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΓ, σ.
9892.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10057.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε τη διάλυση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. τόµ. ΙΓ, σ. 10156, 10170,
10171.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12907, 12908.
Αναφορά της στη νέα δικοµµατική Κυβέρνηση. τόµ. ΙΘ,
σ. 13526.
Οµιλία της στο σχέδιο του νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της
Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13526.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14912, 14913, 14914.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΚΑ, σ.
14913, 14914.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1179-1181, 1242.
Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αττικής (Δηµοκρατική Αριστερά). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Δηµοκρατικής Αριστεράς. τόµ. Α, σ. 55.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 345, 346, 362, 363.
Οµιλία του επί της απόσυρσης της παραγράφου 4 του άρθρου 4 που είχε προστεθεί σαν νοµοτεχνική βελτίωση στη
Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων για τη συµφωνία συµβιβασµού µε τη "SIEMENS" στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ.
981,1000.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:

501
"Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία
και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή" και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1000,1001.
Αναφορά του στη 14η Μαϊου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτο
νίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος.
τόµ. Β, σ. 1025.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αναβάθµισης του Ναυστάθµου Σαλαµίνας. τόµ. Β, σ.
1030,1031.
Αναφορά του στην γενική απεργία της 26ης Σεπτεµβρίου
2012. τόµ. Γ, σ. 1807.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και Θράκης: "Επείγουσες ρυθµίσεις επενδυτικών σχεδίων
ν.3908/2011 και π.δ. 33/2011". τόµ. Γ, σ. 1807,1808.
Αναφορά του στην "λίστα του ΣΔΟΕ" που διέρρευσε για τα
υπό έλεγχο πολιτικά πρόσωπα. τόµ. Γ, σ. 1807,1810,1811.
Αναφορά του στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη και στη στάση του απέναντι στα δηµοσιεύµατα που
τον εµπλέκουν σε "σκάνδαλο αγοραπωλησιών ακινήτων".
τόµ. Γ, σ. 1807,1811.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις, τους µισθούς και τις συντάξεις. τόµ. Γ, σ.
2203,2204.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους ελέγχους
"πόθεν έσχες" και την φορολόγηση των χρηµάτων που διοχετεύτηκαν στο εξωτερικό από καλλιτέχνες και πολλούς "επώνυµους". τόµ. Γ, σ. 2422, 2423.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανακήρυξη της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης. τόµ.
Γ, σ. 2447, 2448.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2489, τόµ.
Ι, σ. 7785, 8031, τόµ. ΙΓ, σ. 9783, 9886, τόµ. ΙΖ, σ. 12780,
12781, τόµ. ΙΗ, σ. 12950, 12955, τόµ. ΚΔ, σ. 1771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος
"Βοήθεια στο Σπίτι"". τόµ. Γ, σ. 2492, 2493, 2494, 2495,
2496.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 30 και ειδικό αριθµό 2, η οποία αφορά στη ρύθµιση καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. τόµ. Γ, σ. 2492, 2493, 2496.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’), µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"".
τόµ. Δ, σ. 3206.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
προστασία του υγρότοπου "Βουρκάρι" στα Μέγαρα. τόµ. Ε, σ.
3945, 3946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών
ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4437, 4438.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό των φοροελεγκτικών µηχανισµών και την πάταξη
της φοροδιαφυγής. τόµ. ΣΤ, σ. 4763, 4768.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010". τόµ. ΣΤ,
σ. 4819, 4820.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Πρότυπο Ειδικό Οικοτροφείο "οι Άγιοι Ανάργυροι" στην Κάντζα Παλλήνης. τόµ. ΣΤ, σ. 4897, 4898.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην προσφυγή στο
ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση
των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ.
4998, 4999.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα Προγράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας. τόµ. Η, σ. 5795.
Αναφορά του στην κίνηση του µουσουλµάνου Βουλευτή
Ροδόπης κ. A. Χατζή Οσµάν να φωτογραφηθεί µε φόντο µια
σηµαία στην οποία εµφανίζεται η Θράκη ως ανεξάρτητη. τόµ.
Η, σ. 6487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6590,
6591.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές
των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής
Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή
Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6625-6627.
Αναφορά του σχετικά µε τη λειτουργία της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. τόµ. Θ, σ. 6789.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση
της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου. τόµ. Θ, σ.
7060, 7061.
Οµιλία του σε (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά α)
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας και β) µε την καταβολή δεδουλευµένων των εργαζοµένων των Ναυπηγείων Ελευσίνας. τόµ. Ι, σ. 7785, 7786.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την φορολογική επιβάρυνση στα νησιά του Αιγαίου. τόµ. Ι, σ. 8031, 8032.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα έκτακτα µέτρα υποστήριξης των ανέργων. τόµ. ΙΑ, σ. 8307.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη φιλοξενία παιδιών ανέργων και χαµηλόµισθων στις παιδικές κατασκηνώσεις. τόµ.
ΙΒ, σ. 9157, 9158.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από απόφαση του Eurogroup για τα πιστωτικά της ιδρύµατα. τόµ. ΙΓ, σ.
9657.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλι-
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σης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9657.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ, σ.
9761.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9761, 9762, 9886.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης στελέχωσης του ΣΔΟΕ προκειµένου να αντιµετωπιστεί η φοροδιαφυγή. τόµ. ΙΓ, σ. 9783, 9784.
Αναφορά του στη µη προσέλευση των Υπουργών κατά τη
διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. ΙΓ, σ. 9855.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των οδοιπορικών στους νεφροπαθείς του δηµοσίου. τόµ. ΙΓ, σ.
9855.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αναθεώρηση της
απόφασης του ΕΟΠΥΥ για µείωση του αριθµού συνεδριών
και το ποσού που δικαιολογεί για λογοθεραπεία. τόµ. ΙΔ, σ.
10783, 10784, 10785.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 11037-11039.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο 13ο Γυµνάσιο στην Αυλίζα Αχαρνών. τόµ. ΙΕ, σ. 11080, 11081, 11082.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οφειλές της Γερµανίας προς την Ελλάδα. τόµ. ΙΕ, σ. 11200.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πρόσληψη επιτυχόντων του ΑΣΕΠ. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12108, 12109, 12110.
Αναφορά του στην επέτειο των σαράντα χρόνων από την
ανταρσία του αντιτορπιλικού "ΒΕΛΟΣ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 12167.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 12167-12169.
Οµιλία του, επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα
τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παρ. 1-3 του
Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού της Βουλής,
µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν
λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας
στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.)
και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ,
σ. 12776, 12777, 12806.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
συµφωνίας για νέο ρυθµιστικό σχέδιο για την Αττική. τόµ.
ΙΖ, σ. 12656, 12657.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 12952, 13213, 13266,
13311., τόµ. ΙΘ, σ. 13825.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των αιτήσεων άρσης της α-

συλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Διακάκη, Λ. Κανέλλη, Ε.
Δούρου, Α. Μανδρέκα, Μ. Ταµήλου και Κ. Κοντογεώργου.
τόµ. ΙΗ, σ. 12952.
Αναφορά του στην αναγνώριση των ολοκαυτωµάτων και
στο αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΖ, σ. 12775, 12776,
12780, 12781, 12806.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13212.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα, τις καθυστερήσεις και τις αµφιταλαντεύσεις στη
λειτουργία του ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΗ, σ. 13265, 13266.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του
άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη
κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις
(Α’ 32)». τόµ. ΙΗ, σ. 13311.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Αµυντική
Βιοµηχανία της χώρας µας. τόµ. ΙΘ, σ. 13825, 13826,
13827.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Πρότυπο
Ειδικό Οικοτροφείο "Οι Άγιοι Ανάργυροι" στην Κάντζα
Παλλήνης. τόµ. Κ, σ. 14428, 14429.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14447, 14448, 14449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 90-92, 263.
Αναφορά του στην επέτειο των 39 χρόνων από την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΚΒ, σ. 264.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 327.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
327, 345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 453,
454, 455, 483, 484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
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Θράκης: "Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων για τη
Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 731-733.
Οµιλία του επί του παρεµπίπτοντος θέµατος σύµφωνα µε
τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου για παραβίαση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής, που αφορά την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων" στο Τµήµα της Βουλής. τόµ.
ΚΔ, σ. 1675.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο
34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι και στο κόµµα
"Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 1771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων". τόµ. ΚΔ, σ. 1771, 1772.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη της Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραµµένου. τόµ.
Α, σ. 29.
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης (Ν.Δ.).
τόµ. Α, σ. 12, 18.
Αναφορά του σχετικά µε τη λειτουργία της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. τόµ. Θ, σ. 6790.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6817.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν.
4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’249)"" και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Θ, σ. 6818, 6819, 6823.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 606.
ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Έβρου (Ανεξάρτητοι Έλληνες). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2127, 2128.
Αναφορά του στην υπόθεση "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Γ, σ.
2389.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και

Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2389, 2391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 2971.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6085.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 6349,
6531, 6532, τόµ. ΚΓ, σ. 952, 953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6531, 6532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7092, 7093.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των υδατικών πόρων. τόµ. ΙΓ, σ. 9791.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ, σ.
9791.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
των ασφαλιστικών εισφορών στους Μηχανικούς. τόµ. ΙΓ, σ.
10116, 10117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11548, 11548, 12007.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
των έργων επί του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού στο
τµήµα Μάνδρα-Ψαθάδες-Διδυµότειχο. τόµ. ΙΗ, σ. 13370,
13371.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14473.
Αναφορά του σε δηλώσεις Βουλευτών για ύπαρξη τουρκικής µειονότητας στη Θράκη. τόµ. ΚΓ, σ. 833, 834.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 833, 834.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε τον τρόπο έκ-
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φρασης Βουλευτή εντός της αίθουσας του Κοινοβουλίου
και την αναφορά σε θέµα άσχετο µε το νοµοσχέδιο. τόµ.
ΚΓ, σ. 833, 834.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 952, 953.
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Κοζάνης (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξίσωση
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα. τόµ. Β, σ.
952.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3240.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των υπ’ αριθµών 137 και 138/30.9.2011 Αποφάσεων
του Συµβουλίου Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης µε τις οποίες υιοθετήθηκε η
Τροποποίηση των άρθρων 1 και 18 της Συµφωνίας Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης". τόµ. Ε, σ. 3973.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4489.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6166.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη Μονάδα
Χηµειοθεραπείας του Μποδασάκειου Νοσοκοµείου Πτολεµαΐδας. τόµ. Θ, σ. 6891, 6892.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Θ, σ.
7198, 7199, 7200, 7224, τόµ. Ι, σ. 7241, 7242.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7242.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9989, 10086, 10087.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρω-

ση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007 και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12306.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12911.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14998, 14999.
Αναφορά της στο κόµµα "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 2026.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2026-2028, 2073-2075,
2114.
Π
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δωρεάν εξέταση αλλοδαπών στα δηµόσια νοσοκοµεία σε βάρος Ελλήνων ασθενών. τόµ. Α, σ. 244,245.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δωρεάν
παραχώρηση σταδίων των Αθηνών σε µουσουλµάνους για
τη γιορτή του Ραµαζανίου. τόµ. Α, σ. 282, 283.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. τόµ. Α, σ.
427,428.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία των ιδιωτικών και εθνικών υποδοµών της χώρας και του δικτύου ανακύκλωσης από κλοπές
χαλκού και σκραπ. τόµ. Α, σ. 458, 459.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση δύο επίκαιρων ερωτήσεων, σχετικά µε το κόστος της υπηρεσίας τηλεφωνικών ραντεβού του ΕΟΠΥΥ. τόµ. Α, σ. 700, 702.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόµατα. τόµ. Α, σ. 786, 787.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση της Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας". τόµ. Β, σ. 901.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1064-1066,
1115,1116.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ.
1116,1117, τόµ. Δ, σ. 2864, τόµ. ΣΤ, σ. 4856, τόµ. Ζ, σ.
4920, τόµ. Η, σ. 6345, τόµ. ΙΔ, σ. 10179, 10693, τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11549, τόµ. ΙΗ, σ. 13352, τόµ. Κ, σ. 14141, τόµ. ΚΑ, σ.
14787, 14817, τόµ. ΚΒ, σ. 62, τόµ. ΚΓ, σ. 1218.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
της έδρας της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. τόµ. Γ, σ. 2234.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ" και στη "λίστα του
ΣΔΟΕ" που φέρονται να περιέχουν και πολιτικά πρόσωπα.
τόµ. Γ, σ. 2312, 2358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυ-
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ξης και Τροφίµων: "Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραµµατείς των εφορευτικών επιτροπών και διερµηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές
της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28
του ν. 1892/1990 (Α’ 101)" και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2312.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη
κενών θέσεων σε δηµοτικούς και κοινοτικούς παιδικούς
και βρεφονηπιακούς σταθµούς µε τη διαδικασία της κλήρωσης. τόµ. Γ, σ. 2335,2336,2337.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2358.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανακήρυξη της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης.
τόµ. Γ, σ. 2437.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου "Athens Indymedia". τόµ. Δ, σ. 2867,
2868.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3243.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα που αφορούν στα "Οχυρά Ρούπελ". τόµ. Ε, σ.
3871,3872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των υπ’ αριθµών 137 και 138/30.9.2011 Αποφάσεων
του Συµβουλίου Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης µε τις οποίες υιοθετήθηκε η
Τροποποίηση των άρθρων 1 και 18 της Συµφωνίας Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης". τόµ. Ε, σ. 3973.
Οµιλία του επί των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της
ψηφοφορίας επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016" και επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί επί των αντιρρήσεων αυτών. τόµ. ΣΤ, σ. 4035.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4064, 4065.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4286-4289.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα εξοπλιστικά προγράµµατα υποβρυχίων "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ" και "ΠΟΣΕΙΔΩΝ". τόµ. ΣΤ, σ. 4855, 4856.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρήση του
ονόµατος της Μακεδονίας σε διπλωµατικό και εµπορικό επίπεδο από το κράτος των Σκοπίων. τόµ. Ζ, σ. 4905, 4906.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το ΑΜΚΑ
και την "κάρτα του πολίτη". τόµ. Ζ, σ. 4919, 4920.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
για άµεσες ενέργειες περισυλλογής των οστών των πεσόντων µαχητών του Αλβανικού Έπους του ’40. τόµ. Ζ, σ.
5239, 5240.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α) "Κύρωση του Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας στο Πρωτόκολλο µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας που υπεγράφη στη Βέρνη, στις 4 Νοεµβρίου 2010 και
τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος
και το συνηµµένο στη Σύµβαση Πρωτόκολλο" και β) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του
εισοδήµατος". τόµ. Ζ, σ. 5493.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ)1338/2001 και (ΕΕ)1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5531-5533, 5590.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6073-6075, 6193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6345, 6358, 6359.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη βελτίωση
των όρων διακανονισµού αποπληρωµής των λογαριασµών
της ΔΕΗ. τόµ. Θ, σ. 6739, 6740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ουκρανίας
για συνεργασία στους τοµείς των Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών". τόµ. Θ, σ. 7025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7085.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις και την κρίση των Ιµίων. τόµ. Θ, σ. 7152,
7153, 7154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Θ, σ.
7203, τόµ. Ι, σ. 7244.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: "α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Ι, σ. 7828.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 7856.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αλλοδαπές που εργάζονται παράνοµα ως αποκλειστικές νοσοκόµες στα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας. τόµ. Ι, σ. 7922,
7923, 7924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας" και άλλες διατάξεις. τόµ. Ι, σ. 7964.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8046.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία των
Σταθµών Προσχολικής Αγωγής και των Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και παιδιών µε αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). τόµ. ΙΑ, σ. 8119, 8120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9169-9171, 9214.
Αναφορά του στην απόφαση του Eurogroup για κούρεµα
των τραπεζικών καταθέσεων στην Κύπρο και στη στάση της
Ελλάδας. τόµ. ΙΒ, σ. 9170.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο και τα πιστωτικά
της ιδρύµατα. τόµ. ΙΒ, σ. 9214.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την είσπραξη του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Δο-

µηµένων Επιφανειών µέσω της ΔΕΗ και το 2013. τόµ. ΙΔ,
σ. 10693, 10694.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την προµήθεια συσσωρευτών για τα νέα υποβρύχια τύπου "type 214" του Πολεµικού µας Ναυτικού. τόµ. ΙΔ, σ. 10782, 10783.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10821, 10822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς των ναυτιλιακών µεταφορών και των
ναυτιλιακών τεχνολογιών". τόµ. ΙΕ, σ. 10849.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση αποκοµιδή των συσσωρευµένων απορριµµάτων από την Τρίπολη. τόµ. ΙΕ, σ. 10973, 10974.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση κατά µεταναστών
εργατών στα φραουλοχώραφα της Νέας Μανωλάδας Ηλείας. τόµ. ΙΕ, σ. 11036.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 11036, 11047, 11048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11347 - 11349,
11419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11549, 12006.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον πόλεµο
που µαίνεται στη Συρία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12080, 12081.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 12149, 12150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση
των οφειλών του προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ
του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας
και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
12693.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12870 - 12872.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ και στην απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας. τόµ. ΙΗ, σ. 13211, 13350, 13351.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13211, 13212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ε-
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νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13350, 13351, 13352, 13426.
Αναφορά του στις εκφράσεις που ακούγονται εντός της
αίθουσας του Κοινοβουλίου. τόµ. ΙΗ, σ. 13351.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα οργανικά
και λειτουργικά προβλήµατα στα αστικά λεωφορεία. τόµ.
ΙΗ, σ. 13371, 13372.
Οµιλία του στο σχέδιο του νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της
Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13538, 13539, 13540, 13579,
13590, 13591, 13592.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φοροδιαφυγή των πολυεθνικών εταιρειών. τόµ. ΙΘ, σ. 13598,
13599.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2005 της Διεθνούς
Σύµβασης του 1988 για την καταστολή των παράνοµων
πράξεων κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και του Πρωτοκόλλου του 2005 στο Πρωτόκολλο του 1988 για την καταστολή των παράνοµων πράξεων κατά της ασφάλειας των
σταθερών εγκαταστάσεων στην υφαλοκρηπίδα". τόµ. ΙΘ, σ.
13611.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία
στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ.
14142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14786, 14787, 14891, 14892.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15215.
Αναφορά του στην παρέµβαση του Προεδρείου σε σχόλια Βουλευτή της Χρυσής Αυγής τα οποία αντιβαίνουν στο
Σύνταγµα. τόµ. ΚΒ, σ. 64.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 87, 88, 89, 262.
Αναφορά του στην επέτειο των 39 χρόνων από την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΚΒ, σ. 262.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
319.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 517, 580.
Αναφορά του σε δηλώσεις Βουλευτών για ύπαρξη τουρκικής µειονότητας στη Θράκη. τόµ. ΚΓ, σ. 822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 822, 861-863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 942-944.

Αναφορά του στην επικείµενη αµερικανική επέµβαση στη
Συρία. τόµ. ΚΓ, σ. 943.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1217, 1218.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία καταβολής των εισφορών των ασφαλισµένων του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ)
λόγω της κρίσης. τόµ. ΚΔ, σ. 1656, 1657, 1658.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2031, 2078.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καβάλας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 18.
Εκλογή του για το αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής της
ΙΕ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου. τόµ. Α, σ. 40.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 70.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παράταση του προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι". τόµ. Α, σ.
259,260.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "Ελληνική Χαλυβουργία". τόµ. Α, σ. 261,262,263.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στον ραδιοτηλεοπτικό σταθµό ALPHA
στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Α, σ. 425,426.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. τόµ. Α, σ.
427,428.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παράταση της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής των καταργούµενων Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας. τόµ. Α, σ. 429.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
καταβολής των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στην κοινοπραξία που κατασκευάζει τον οδικό άξονα Αµβρακία- Άκτιο. τόµ. Α, σ. 430,431.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διατήρηση των µισθολογικών και εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. τόµ. Α, σ.
493,494.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναζήτηση πολιτικών, αστικών και πιθανόν ποινικών ευθυνών για
τις συντάξεις και τα επιδόµατα "µαϊµού". τόµ. Α, σ. 495,496.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων καταπολέµησης της "µαύρης εργασίας" στις επιχειρήσεις του τουρισµού και του επισιτισµού. τόµ. Α, σ. 515, 516,
517.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των επιδοµάτων αναπηρίας. τόµ. Α, σ.
525, 526.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προϋποθέσεις επιδότησης της ανεργίας των εποχιακά εργαζοµένων. τόµ. Α, σ. 630,631.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή προνοιακών επιδοµάτων από τους δήµους. τόµ. Α, σ.
632,633.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχεδιασµό του προγράµµατος του ΟΑΕΔ για την προώθηση της
νεανικής επιχειρηµατικότητας. τόµ. Α, σ. 745,746,747.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία της Προσωρινής Ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής (ΠΕΔΕ) των καταργηθέντων Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας
και Εργατικής Εστίας. τόµ. Α, σ. 770,771,772.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόµατα. τόµ. Α, σ. 779,780, 782,
786,789,791,793,794.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους όρους
χορήγησης του επιδόµατος ανεργίας στους εποχικά εργαζόµενους. τόµ. Β, σ. 1018,1019.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση δύο (2) συναφών
επίκαιρων ερωτήσεων, σχετικά: α) µε τις καθυστερήσεις
στη συγκρότηση των Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και β) µε τις καθυστερήσεις στην έγκριση επιδόµατος από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ). τόµ. Β, σ. 1039, 1041, 1042.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). τόµ. Β, σ. 1166,1167.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την συνέχιση
του προγράµµατος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών "Βοήθεια στο Σπίτι". τόµ. Β, σ. 1168,1169.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση για µείωση των ασφαλιστικών εργοδοτικών εισφορών.
τόµ. Β, σ. 1728,1729.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις και το πρόγραµµα κοινωφελούς
εργασίας των δήµων. τόµ. Β, σ. 1730,1731.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το "Σικιαρίδειο Ίδρυµα". τόµ. Β, σ. 1732,1733,1734.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία "Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας Ελλήνων" της Τοπικής
Οργάνωσης Ευβοίας-Βοιωτίας του Κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή". τόµ. Γ, σ. 2181,2182,2183.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το νέο πρόγραµµα
"Φροντίδα κατ’ οίκον" που υλοποιούν οι δηµοτικές επιχειρήσεις των δήµων. τόµ. Γ, σ. 2239,2241.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον διακανονισµό των Ασφαλιστικών Εισφορών σε εταιρείες µε οφειλές άνω των 300.000 ευρώ. τόµ. Γ, σ. 2344,2345.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 30 και
ειδικό αριθµό 2, η οποία αφορά στη ρύθµιση καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση εργοδοτικής
εισφοράς υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. τόµ. Γ, σ. 2494.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"". τόµ. Γ, σ. 2494, 2495.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στη ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία
και ιδιαίτερα στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. τόµ. Γ, σ. 2515,
2516, 2517.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2517,
τόµ. ΙΒ, σ. 9089, τόµ. ΙΕ, σ. 10979, 11026, 11046, τόµ. ΙΗ,
σ. 13159.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους που προσλήφθηκαν µέσω ΜΚΟ στα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας.
τόµ. Γ, σ. 2527, 2529.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα αποθεµατικά των Ασφαλιστικών Ταµείων και την εγγύηση για την
καταβολή των συντάξεων του 2012. τόµ. Δ, σ.
2884,2885,2886.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα εργασια-

κά και τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων και
των συνταξιούχων της ΑΤΕ. τόµ. Ε, σ. 3398,3399,3400.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Πρόγραµµα "Αριάδνη". τόµ. Ε, σ. 3400,3401.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, το επίδοµα ανεργίας και τη σύνταξη των
καλλιτεχνών. τόµ. Ε, σ. 3949, 3950, 3951.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συνθήκες
εργασίας στις ιχθυοκαλλιέργειες της Αιτωλοακαρνανίας.
τόµ. Ε, σ. 3971,3972.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην απονοµή των συντάξεων των ασφαλισµένων ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. τόµ. ΣΤ, σ. 4715, 4717.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναπρόσληψη εργαζόµενου στην εταιρεία "Olympic Handling
S.A", που απολύθηκε γιατί απείργησε. τόµ. ΣΤ, σ. 4718,
4719.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στα έργα του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης.
τόµ. ΣΤ, σ. 4750, 4751.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την ανάσχεση της ανεργίας και τη µείωση του κόστους διαβίωσης. τόµ. ΣΤ, σ. 4782, 4783.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου
2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4788, 4806, 4812, 4813, 4823, 4824.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην εταιρεία Αερογραµµές Αιγαίου
(AEGEAN AIRLINES). τόµ. ΣΤ, σ. 4861, 4862, 4863.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επικείµενες απολύσεις και τις µειώσεις µισθών στα καταστήµατα ΙΚΕΑ. τόµ. Ζ, σ. 5051, 5052, 5053.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
πρόνοιας και περίθαλψης για τους ανασφάλιστους ανέργους. τόµ. Ζ, σ. 5053, 5054.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση για απόλυση εργαζοµένων του διαγωνισµού 9Κ της Αγροτικής Τράπεζας και την ανάγκη για πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισµού 8Κ του ΙΚΑ. τόµ. Ζ, σ. 5055,
5056.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση του εφάπαξ στους συνταξιούχους του δηµοσίου και τους ένστολους.
τόµ. Ζ, σ. 5110, 5111, 5112.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη σύµβαση κατασκευής του έργου "Επισκευή - ενίσχυση του κτιρίου ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (Πειραιώς 64) για τη στέγαση της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ Α’ Φάση". τόµ. Ζ, σ. 5112, 5113.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης των αστέγων. τόµ. Ζ, σ. 5115, 5116.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην εταιρεία
ALAPIS. τόµ. Ζ, σ. 5483, 5484.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την λήψη µέτρων βελτίωσης των διαδικασιών πιστοποίησης των ΑµεΑ
στις νησιωτικές περιοχές. τόµ. Ζ, σ. 5485, 5486.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των ασφαλισµένων του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.).
τόµ. Ζ, σ. 5487, 5488.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία των αναπηρικών
επιτροπών και τις µειώσεις των αναπηρικών επιδοµάτων.
τόµ. Ζ, σ. 5489, 5490.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επιµήκυνση του
χρόνου αποπληρωµής των δανείων που έχουν ληφθεί από
τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας. τόµ. Ζ, σ. 5567,
5568.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των αγροτών στο εξηκοστό έβδοµο έτος. τόµ. Ζ, σ. 5715, 5716.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αδιαφανείς διαδικασίες στην αγορά πληροφοριακού συστήµατος
για το ΙΚΑ. τόµ. Ζ, σ. 5717, 5718.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη των τρίτεκνων και γενικότερα των πολύτεκνων οικογενειών. τόµ. Ζ, σ. 5719, 5720.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόλυση
εργαζοµένου στην εταιρία "GOLDAIR HANDLING" στο αεροδρόµιο "Ελευθέριος Βενιζέλος". τόµ. Ζ, σ. 5721, 5722.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
στήριξης των µονογονεϊκών οικογενειών από την πολιτεία.
τόµ. Ζ, σ. 5727, 5728.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα Προγράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας. τόµ. Η, σ. 5787-5789,
5793, 5795, 5842, 5843.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άρση
των αδικιών για τη συνταξιοδότηση των αγροτών. τόµ. Θ, σ.
6710, 6711.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της εταιρείας
"ΑΓΝΟ Α.Ε.". τόµ. Θ, σ. 6712, 6713, 6714.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τήρηση
της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας από την επιχείρηση
"KAZINO MONT PARNES". τόµ. Θ, σ. 6714, 6715.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση της εργασίας των εργαζοµένων στο ξενοδοχείο "Μακεδονία Παλλάς" στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Θ, σ. 6735, 6736,
6737.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επιτάχυνση της υπογραφής υπουργικής απόφασης σχετικής µε τη χρηµατοδότηση των Στεγών Υποστηριζόµενης Διαβίωσης. τόµ. Θ, σ.
6748, 6749.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των
εργαζοµένων του προγράµµατος "κοινωφελούς εργασίας"
της ΜΚΟ "ΑΘΗΝΑ" στα δηµόσια νοσοκοµεία της Αττικής.
τόµ. Θ, σ. 6749, 6750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθµόν 7/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου (Α’39), (Α’188)". τόµ. Θ, σ. 6856, 6873, 6874.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων του ΜΕΤΡΟ και στην επίταξή τους. τόµ. Θ, σ.
6951.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων αποδοχών στους εργαζόµενους στο
"Χιονοδροµικό Κέντρο Φαλακρού Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ". τόµ. Θ, σ. 6949, 6950, 6951.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φηµολογούµενη κατάργηση υποκαταστήµατων του ΙΚΑ στην Ηµαθία. τόµ. Θ, σ. 6952, 6953.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα κατάρτισης των ανέργων. τόµ. Θ, σ. 6955, 6956.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον καθορισµό νέου κατώτατου µισθού. τόµ. Θ, σ. 6986.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους ανασφάλιστους υπερήλικες οµογενείς από
την πρώην ΕΣΣΔ. τόµ. Θ, σ. 6988, 6989.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας Πτολεµαΐδας.
τόµ. Θ, σ. 7159, 7160.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ). τόµ. Θ, σ. 7177, 7178.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση της εργασίας όλων των εργαζοµένων που απασχολούνται στις κοινωνικές δοµές. τόµ. Ι, σ. 7931, 7932, 7933.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων σε ξενοδοχεία
της Κέρκυρας. τόµ. Ι, σ. 7933, 7934.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα εργασίας ανέργων στον αγροτικό τοµέα. τόµ. ΙΑ, σ. 8118, 8119.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
δράσης για την οικονοµική ανακούφιση των ευπαθών οµάδων. τόµ. ΙΑ, σ. 8200, 8201, 8202.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συνταξιοδότηση των αγροτών που γεννήθηκαν το 1948. τόµ. ΙΑ, σ.
8202, 8203.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενίσχυση
της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας των νέων.
τόµ. ΙΑ, σ. 8204, 8205.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή του προνοιακού επιδόµατος στους οροθετικούς ασθενείς. τόµ. ΙΑ, σ. 8218, 8219.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε δηµοσιεύµατα περί παραβάσεων των διεθνών υποχρεώσεων της Ελλάδας σε σχέση µε τα εργασιακά. τόµ. ΙΑ, σ. 8474, 8475.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διάθεση
των χρηµάτων του φόρου αλληλεγγύης στον ΟΑΕΔ. τόµ. ΙΑ,
σ. 8475, 8476.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της Δηµοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού Κερατσινίου. τόµ.
ΙΑ, σ. 8477, 8478.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή βοηθήµατος στους αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούµενους κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.
3986/2011 (Α’ 152). τόµ. ΙΒ, σ. 8806, 8807.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποπεράτωση του οικισµού εργατικών κατοικιών στον Άγιο Ιωάννη Κέρκυρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8808, 8809.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. ΙΒ, σ. 8811.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συνταξιοδότηση των αγροτών. τόµ. ΙΒ, σ. 8811, 8812.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του "Αστέρα Βουλιαγµένης" και τις απολύσεις εργαζοµένων του. τόµ. ΙΒ, σ. 9088, 9089, 9090.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος τόµ. ΙΒ, σ. 9089.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη φιλοξενία παιδιών
ανέργων και χαµηλόµισθων στις παιδικές κατασκηνώσεις.
τόµ. ΙΒ, σ. 9157, 9158.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την παράταση των υ-
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φιστάµενων και την προκήρυξη νέων προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας. τόµ. ΙΒ, σ. 9159, 9160.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των Ατόµων µε Αναπηρία, που προκύπτουν από τον
τρόπο λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ). τόµ. ΙΓ, σ. 9697, 9698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9772.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις ληξιπρόθεσµες εισφορές επαγγελµατιών σε ΟΑΕΕ και ΙΚΑ. τόµ. ΙΓ, σ. 9847,
9848.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την τροποποίηση του
νόµου για την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης
από τον ΟΓΑ. τόµ. ΙΓ, σ. 9849, 9850.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
των ασφαλιστικών εισφορών στους Μηχανικούς. τόµ. ΙΓ, σ.
10116, 10117.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση
καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στις κλινικές του οµίλου "EUROMEDICA". τόµ. ΙΓ, σ. 10146, 10148.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το καθεστώς
των "ενοικιαζόµενων εργαζοµένων". τόµ. ΙΓ, σ. 10148,
10150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ,
σ. 10289, 10290.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση της βιωσιµότητας και της χρηµατοδότησης των Κέντρων
Δηµιουργικής Απασχόλησης Ατόµων µε Αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ)και των άλλων κοινωνικών δοµών. τόµ. ΙΔ, σ. 10775,
10776.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
επανεξέτασης των ορίων συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων του ΟΓΑ που έχουν γεννηθεί τα έτη 1948 και 1949.
τόµ. ΙΕ, σ. 10975, 10976.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των εφάπαξ παροχών των συνταξιούχων της "ΕΥΑΘ
Α.Ε.". τόµ. ΙΕ, σ. 10977, 10978, 10979.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στη ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία.
τόµ. ΙΕ, σ. 10979, 10980.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 11020, 11026, 11027, 11035,
11040, 11049.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση κατά µεταναστών
εργατών στα φραουλοχώραφα της Νέας Μανωλάδας Ηλείας. τόµ. ΙΕ, σ. 11026.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην γαλακτοβιοµηχανία "ΑΓΝΟ". τόµ. ΙΕ, σ. 11085, 11086.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την παραχώρηση χρή-

σης ακινήτου στην ΜΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ από το Δήµο Αθηναίων
για την υλοποίηση του προγράµµατος "Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρωπίνου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών" του Yπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας. τόµ. ΙΕ, σ. 11098, 11099,
11100.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος ανεργίας για τους ελεύθερους επαγγελµατίες µε ασφάλιση ΟΓΑ. τόµ. ΙΕ, σ. 11101, 11102.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τσιµεντοβιοµηχανία "ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (LAFARGE)" στη Χαλκίδα.
τόµ. ΙΕ, σ. 11244, 11245, 11246.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιτροπές
των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). τόµ. ΙΕ, σ.
11308, 11310.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις στην εταιρεία "PRAKTIKER HELLAS". τόµ. ΙΕ, σ.
11311, 11312.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
σε προσωπικό και σε µέσα στο Κέντρο Προστασίας του
Παιδιού. τόµ. ΙΕ, σ. 11313, 11314, 11315.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
της προνοιακής σύνταξης του ΟΓΑ. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11842,
11843.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόσληψη παράνοµων αλλοδαπών από εργοδότες στη Μανωλάδα.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11843, 11845.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα κατά την απογραφή των ασφαλισµένων του ΟΠΑΔ και
τη θεώρηση των βιβλιαρίων τους. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11846,
11847.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων στην αλυσίδα σούπερ µάρκετ
SCONTO στην Κέρκυρα. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12034, 12035.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
καταβολής των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στη ΜΕΒΓΑΛ στο υποκατάστηµα της Αθήνας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12036,
12037.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των απολυµένων-ανέργων που ήταν ενταγµένοι σε πρόγραµµα ειδικής επιδότησης ανεργίας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12082, 12084.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την απόλυση εκλεγµένου συνδικαλιστή στην εταιρεία "Bristol-Myers Squibb
Α.Ε.". τόµ. ΙΣΤ, σ. 12105, 12106.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 66 του ν. 4144/2013 για την παράταση χορήγησης των συντάξεων αναπηρίας. τόµ. ΙΖ, σ. 12202,
12204.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταπολέµηση της ανεργίας στους νέους. τόµ. ΙΖ, σ. 12218,
12219, 12220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007 και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12313.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην Ανώνυµη
Ελληνική Εταιρεία Χάλυβος. τόµ. ΙΖ, σ. 12606, 12607.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε δηµοσιεύµατα περί κατάργησης των Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών των Δήµων. τόµ. ΙΖ, σ. 12608, 12609, 12610.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πιλοτικό
πρόγραµµα καθιέρωσης ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, καθώς και τον σχεδιασµό για την πλήρη εφαρµογή του.
τόµ. ΙΖ, σ. 12624, 12625.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συνέχιση
της λειτουργίας των υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ στους Μολάους του Δήµου Μονεµβασιάς και στο Γύθειο του Δήµου
Ανατολικής Μάνης. τόµ. ΙΗ, σ. 13159, 13160.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των φωτοειδησεογράφων. τόµ.
ΙΗ, σ. 13161, 13162.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
λειτουργίας Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
στην Αργολίδα. τόµ. ΙΗ, σ. 13244, 13245.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αναπηρικές συντάξεις από τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων
Επαγγελµατιών(Ο.Α.Ε.Ε.). τόµ. ΙΗ, σ. 13454, 13455.
Παραίτησή του από τη θέση τη θέση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. τόµ. ΙΘ, σ.
13564.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15058, 15059, 15060.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 18.
Διορισµός του ως Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Κυβέρνησης Αντωνίου Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 29.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή"
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 967, 973, 979, 980, 1007,
1008, 1011.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4443-4445.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κοινή άσκηση της Πολεµικής Αεροπορίας Ελλάδος και Ισραήλ µε
αντικείµενο ενδεχόµενη επίθεση στο Ιράν. τόµ. Ζ, σ. 5418,
5419.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα αποθεµατικά και
την ακίνητη περιουσία των καταργούµενων φορέων, του
Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)και του Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ). τόµ. Θ, σ. 6751, 6752.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δηλώσεις
του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος περί κατοχής των σχεδίων
για την άµυνα της χώρας. τόµ. Θ, σ. 6948.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων του ΜΕΤΡΟ και στην επίταξή τους. τόµ. Θ, σ.
6948.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 7870, 7871, 7873, 7874, 7875.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9771,
9772.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10921, 10922.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και διορισµός του στη θέση του Υπουργού Πολιτισµού
και Αθλητισµού. τόµ. ΙΘ, σ. 13563, 13565.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, αναφορικά µε τα κριτήρια διορισµού του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού
Θεάτρου. τόµ. ΚΒ, σ. 400, 401.
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 19.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1193.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων
που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 2291.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4375, 4376.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Η, σ. 6161.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6161, 6162.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
δράσης για την οικονοµική ανακούφιση των ευπαθών οµάδων. τόµ. ΙΑ, σ. 8199, 8201.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 32 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9562.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συµπεριφορά τραπεζικού ιδρύµατος προς τον Εκδοτικό Οίκο "ΠΑΠΑΖΗΣΗ". τόµ. ΙΕ, σ. 11075, 11076.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οφειλές της Γερµανίας προς την Ελλάδα. τόµ. ΙΕ, σ. 11187.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 15018.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστε-
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ράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής "που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε."
και την παρεµπόδιση λειτουργίας και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια". τόµ. ΚΑ, σ.
15107.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων 1 έως 17 και επί του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ, σ.
15259.
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (Δηµοκρατική
Αριστερά). τόµ. Α, σ. 12, 19.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Σωφρονιστικού Συστήµατος.
τόµ. Α, σ. 245,246.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 318, 348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου
έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 575,600.
Αναφορά του στη τροπολογία 14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος
διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 600.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις άδειες
των κρατουµένων στα σωφρονιστικά καταστήµατα της χώρας. τόµ. Α, σ. 707,708.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
της Ελλάδας σε καθεστώς αυστηρής επιτήρησης από την Επιτροπή κατά της Διαφθοράς του Συµβουλίου της Ευρώπης
(GRECO). τόµ. Β, σ. 1164.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2147, 2166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας έτους 2012" και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2600, 2843.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση των αποφοίτων των Εθνικών Σχολών Δηµόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. τόµ. Ε, σ. 3881,3882.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνι-

κής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου
2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4807.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6492.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6666.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση των ολυµπιακών εγκαταστάσεων και το κόστος συντήρησής τους. τόµ. Θ, σ. 6717, 6719.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". τόµ. ΙΑ, σ. 8134,
8153.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8231.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
είναι σύµφωνη µε τον Κανονισµό η κατάθεση τροπολογιών
κατά τη συζήτηση των κυρώσεων των συµβάσεων του Υπουργείου Εξωτερικών: i) "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση της
διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση", ii) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη
δηµιουργία Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων" και πρόταση όλων
των κοµµάτων για απόσυρση αυτών. τόµ. ΙΑ, σ. 8231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8546,
8569.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-
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φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ουκρανίας". τόµ. ΙΒ, σ. 8855.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα από την τοποθέτηση υπαλλήλων στις δικαστικές υπηρεσίες µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. τόµ. ΙΔ, σ.
10697, 10698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας περί εκδόσεως".
τόµ. ΙΘ, σ. 13662.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14467.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 15007.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15124-15126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 441.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων για τη
Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 708.
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αττικής (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./Ε.Κ.Μ.).
τόµ. Α, σ. 12, 19.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 145,146.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαίρεση

των σχολικών επιτροπών από τον αυξηµένο Ειδικό Φόρο
Κατανάλωσης που επιβλήθηκε στο πετρέλαιο. τόµ. Γ, σ.
2178,2179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 335, 336.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2396.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 3196, 3197.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3266.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4529, 4530.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του
ΕΟΠΥΥ και τα αδιέξοδα της ακολουθούµενης πολιτικής
στην πρωτοβάθµια περίθαλψη. τόµ. Ζ, σ. 5738, 5754,
5757.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5757.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6508, 6535.
Αναφορά του στην πολιτική φορολόγησης των ακινήτων.
τόµ. Θ, σ. 7096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9990.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθ-
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µίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11224, 11225.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12045.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΚΑ, σ.
14863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14863, 14864.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2044.
Αναφορά του στο κόµµα "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 2045.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
Διορισµός του ως Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πιθανή
ενσωµάτωση ειδικού τέλους ακινήτων µέσω της ΔΕΗ και
την αύξηση των τιµολογίων της. τόµ. Α, σ. 248,249.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκποίηση λιγνιτικών κοιτασµάτων σε Δράµα και Ελασσόνα. τόµ.
Α, σ. 828,829.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διάθεση
στην ανώνυµη εταιρεία (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) µέρος του ανταποδοτικού τέλους που προορίζεται για την ΕΡΤ Α.Ε. τόµ. Β, σ.
1161,1162.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
της τιµής του φυσικού αερίου για τους βιοµηχανικούς καταναλωτές. τόµ. Β, σ. 1739,1740.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ. τόµ. Γ, σ. 1840,1841.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πώληση
λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών µονάδων της ΔΕΗ και την ιδιωτικοποίηση των δικτύων µεταφοράς. τόµ. Ε, σ.
3904,3905.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέσπιση
νέων µειωµένων τιµολογίων της ΔΕΗ για ευπαθείς οµάδες.
τόµ. Ζ, σ. 5174, 5175.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη εξόρυξη χρυσού στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, Κιλκίς και Θράκης.
τόµ. Ζ, σ. 5194, 5195, 5196, 5210, 5223.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη βελτίωση
των όρων διακανονισµού αποπληρωµής των λογαριασµών
της ΔΕΗ. τόµ. Θ, σ. 6739, 6740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Θ, σ.
7192, 7200, 7209, 7214, 7216, 7217, 7222.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόσυρση ή την επαναδιατύπωση της τροπολογίας 214/20
του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου
αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου

και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς
την Οδηγία 2009/119/ΕΚ), που αφορά ρυθµίσεις θεµάτων
Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). τόµ. Ι, σ. 7236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Ι, σ.
7236, 7240, 7266, 7529, 7532, 7541.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7531.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του ζεόλιθου στο Νοµό Έβρου. τόµ. Ι, σ. 7927, 7928.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για Συνεργασία στον τοµέα της Ενέργειας". τόµ. ΙΑ, σ.
8660.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση µηχανισµού ανάκτησης µεταβλητού κόστους στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. ΙΑ, σ. 8774.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΒ, σ. 9136, 9143, 9148,
9151.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αυστηρή
τήρηση των µέτρων ασφάλειας στα ορυχεία και τους ατµοηλεκτρικούς σταθµούς της ΔΕΗ Α.Ε. τόµ. ΙΓ, σ. 10150,
10151.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα. τόµ. ΙΔ,
σ. 10696, 10697.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα µέτρα
στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων. τόµ. ΙΘ, σ. 13723,
13724.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του ζεόλιθου στο Νοµό Έβρου. τόµ. ΙΘ, σ. 13790,
13791.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενηµέρωση για τον αγωγό φυσικού αερίου ΤΑΡ (Trans Adriatic
Pipeline) και την πρόοδο των ερευνών για τους ελληνικούς
υδρογονάνθρακες. τόµ. ΙΘ, σ. 13792, 13793.
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, ενόψει της συζήτησης και λήψης απόφασης
για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86
παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών" όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2
του ν. 3961/2011, επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του
κόµµατός τους, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6618.
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ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 43.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου. τόµ. Α, σ. 52.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 71, 72.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την απόπειρα εξώδικου συµβιβασµού µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της "SIEMENS". τόµ. Α, σ. 546,549, 550,
559,560,561.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 548,
550, τόµ. Β, σ. 983, 984, τόµ. Η, σ. 6142, 6258, τόµ. Θ, σ.
6635, 6636, 7076, 7104, 7105, 7106, 7195, 7201, 7231,
7232, τόµ. Ι, σ. 7241, 7242, 7537, τόµ. ΙΑ, σ. 8249, τόµ.
ΙΓ, σ. 10093, 10100, τόµ. ΙΔ, σ. 10710, 10732, τόµ. ΙΕ, σ.
10935, 11347, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11521, 12020, τόµ. ΙΗ, σ.
13344, 13408, τόµ. ΚΔ, σ. 1666, 1667, 1673, 1474, 1675,
1681, 1701, 1721, 2038, 2056.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 560, τόµ.
Γ, σ. 1810, τόµ. Η, σ. 6107, 6108, τόµ. Θ, σ. 6661, 7107,
7232, 7233, τόµ. Ι, σ. 7541, 7542, τόµ. ΙΓ, σ. 10070, τόµ.
ΙΗ, σ. 13406.
Οµιλία του επί της απόσυρσης της παραγράφου 4 του άρθρου 4 που είχε προστεθεί σαν νοµοτεχνική βελτίωση στη
Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων για τη συµφωνία συµβιβασµού µε τη "SIEMENS" στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 983,
994.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή"
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 995,1009.
Αναφορά του στην πρόταση για διακοπή των εργασιών
της Βουλής από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας και τους Ανεξάρτητους Έλληνες, λόγω της γενικής απεργίας της 26ης Σεπτεµβρίου 2012. τόµ. Γ, σ. 1788.
Αναφορά του στην γενική απεργία της 26ης Σεπτεµβρίου
2012. τόµ. Γ, σ. 1788,1802.
Αναφορά του στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη και στη στάση του απέναντι στα δηµοσιεύµατα που
τον εµπλέκουν σε "σκάνδαλο αγοραπωλησιών ακινήτων".
τόµ. Γ, σ. 1802.
Αναφορά του στη "λίστα του ΣΔΟΕ" που διέρρευσε για τα
υπό έλεγχο πολιτικά πρόσωπα. τόµ. Γ, σ. 1802, 1803,
1804, 1808.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Επείγουσες ρυθµίσεις επενδυτικών σχεδίων
ν. 3908/2011 και π.δ. 33/2011". τόµ. Γ, σ. 1803,1809.

Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της βουλευτικής
του ασυλίας. τόµ. Γ, σ. 1853,1854.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων
που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 2273.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το καθεστώς
λειτουργίας τηλεοπτικών σταθµών εθνικής εµβέλειας. τόµ.
Γ, σ. 2457,2458.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Καναδά σχετικά µε την κινητικότητα των νέων". τόµ.
Ε, σ. 3782.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον αριθµό των συµβάσεων και των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου που έρχονται στη Βουλή προς κύρωση. τόµ. Ε, σ.
3782, 3783.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων του αγροτικού κόσµου. τόµ. Ε, σ. 3927, 3928, 3930, 3939, 3940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4323.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην
προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 4991, 4992, 4993, 4999.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη εξόρυξη χρυσού στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, Κιλκίς και Θράκης.
τόµ. Ζ, σ. 5192-5194, 5203, 5204, 5211.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Η, σ. 6141,
6229, 6230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6141, 6142, 6229, 6230, 6231, 6268, 6269.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης και τον τρόπο ψηφοφορίας για τη
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ.
3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2
του ν.3961/2011, επί των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµ-
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µατός του, Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή
κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6606, 6607, 6610, 6611, 6612.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6606, 6607,
6610, 6611, 6612, 6635, 6636, 6659, 6660, 6682, 6684,
6685.
Αναφορά του στη διαβίβαση στη Βουλή από τον Υπουργό
Δικαιοσύνης συµπληρωµατική αναφορά του Εισαγγελέα
Οικονοµικού Εγκλήµατος, µε επισυναπτόµενα έγγραφα,
σχετικά µε την υπόθεση της αποκληθείσης "λίστας Λαγκάρντ". τόµ. Θ, σ. 6682.
Οµιλία του επί της συζήτησης για το κατά πόσο επηρεάζουν την διεξαγωγή της συζήτησης για τη σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής η συµπληρωµατική αναφορά
του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, µε επισυναπτόµενα έγγραφα, σχετικά µε την υπόθεση της αποκληθείσης
"λίστας Λαγκάρντ" που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον
Υπουργό Δικαιοσύνης. τόµ. Θ, σ. 6682.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τα ψηφοδέλτια που έχουν µοιραστεί και τον τρόπο διεξαγωγής
της ψηφοφορίας. τόµ. Θ, σ. 6684, 6685.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στις 30 Ιανουαρίου 2013 από διαδηλωτές. τόµ. Θ, σ.
7072.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109,
7114, 7122, 7126, 7127.
Αναφορά του στην πολιτική φορολόγησης των ακινήτων.
τόµ. Θ, σ. 7104, 7105, 7122, 7127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Θ, σ.
7195, 7198, 7201, 7207, 7208, 7225, 7227, 7228, 7231,
7232, 7233.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυ-

τεργατών και στην επίταξή τους. τόµ. Θ, σ. 7195, 7207,
7219, 7227, τόµ. Ι, σ. 7236.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας που αιτούνται δεκαοκτώ Βουλευτές της Χρυσής Αυγής επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και
άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την
Οδηγία 2009/119/ΕΚ)" να γίνει την 6η Φεβρουαρίου ταυτόχρονα µε την ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας. τόµ. Θ, σ. 7198.
Οµιλία του στις κινητοποιήσεις των αγροτών. τόµ. Θ, σ.
7227.
Αναφορά του στη σύλληψη των φερόµενων ως µελών
τροµοκρατικής οργάνωσης και στις κατηγορίες για ξυλοδαρµό τους. τόµ. Θ, σ. 7231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Ι, σ.
7240, 7267, 7531, 7532, 7534, 7535, 7539, 7540, 7543.
Αναφορά του στην παράταση της διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών. τόµ. Ι, σ. 7531, 7539, 7541, 7543.
Αναφορά του σε απειλές που φέρεται να δέχτηκε δηµοσιογράφος του περιοδικού UNFOLLOW. τόµ. Ι, σ. 7531,
7539, 7543.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
µπορεί να πάρει το λόγο η Βουλευτής κ. Ζ. Κωνσταντοπούλου κατ’ εξαίρεση επειδή κατά την ανάγνωση του καταλόγου δεν ήταν παρούσα, λόγω συµµετοχής της στην προκαταρκτική επιτροπή και στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης
και λήψη απόφασης από το Σώµα. τόµ. Ι, σ. 7532, 7533.
Αναφορά του στην καταγγελία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δ. Παπαδηµούλη και που
αφορά τραυµατισµό Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κατά τη
διάρκεια εκδήλωσης διαµαρτυρίας στο γραφείο του κ.
Μέργου. τόµ. Ι, σ. 7936, 7938.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας" και άλλες διατάξεις. τόµ. Ι, σ. 7980,
7981-7983, 7989, 7992.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΑ, σ. 8233.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
είναι σύµφωνη µε τον Κανονισµό η κατάθεση τροπολογιών
κατά τη συζήτηση των κυρώσεων των συµβάσεων του Υπουργείου Εξωτερικών: i) "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση της
διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση", ii) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη
δηµιουργία Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων" και πρόταση όλων
των κοµµάτων για απόσυρση αυτών. τόµ. ΙΑ, σ. 8233,
8249.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφο-
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φορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8702.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Ταµήλου (3 δικογραφίες) και Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΒ, σ.
8866.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Φ. Πιπιλή και Δ. Κυριαζίδη. τόµ. ΙΒ, σ. 9231.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 32 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9548.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας, µε γενικό αριθµό 328 και ειδικό 108 του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9977, 9979, 10061, 10062, 10070, 10093, τόµ.
ΙΔ, σ. 10208, 10292.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 390 και ειδικό 37, που έγινε
δεκτή και ενσωµατώθηκε σαν άρθρο 78 στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις" και το οποίο αναφέρεται στην ενδεχόµενη απιστία στελεχών των τραπεζών για δάνεια προς
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα. τόµ. ΙΔ, σ. 10207, 10208.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µετατροπή της αίτησης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του άρθρου 78 σε ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10292, 10293,
10294, 10401.
Αναφορά του στην εκλογή του Προεδρείου της Βουλής.
τόµ. ΙΔ, σ. 10710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10730, 10731, 10732, 10733.
Αναφορά του στην ψήφιση της τροπολογίας 390/37 (άρθρο 78) που αναφέρεται στην ενδεχόµενη απιστία στελεχών
των τραπεζών για δάνεια προς νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
και ιδιωτικού δικαίου του δηµοσίου τοµέα του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10731, 10732,
10742, 10743, 10744.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10828, 10831, 10832, τόµ.
ΙΕ, σ. 10897, 10922, 10936.

Αναφορά του στο θέµα που προέκυψε σχετικά µε τις "λίστες επισκεπτών της Βουλής". τόµ. ΙΕ, σ. 10897.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών άσχετων µε τα υπό συζήτηση νοµοσχέδια. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11522, 11541, 11542, 11543,
11544, 11545, 11546, 11548, 11999, 12002, 12013,
12015, 12020.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη καταβολή των δηµοτικών τελών από την εταιρία "Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11837, 11838.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα
τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παρ. 1-3 του
Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού της Βουλής,
µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν
λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας
στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.)
και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ,
σ. 12822.
Αναφορά του στη συνεργασία της τρικοµµατικής Κυβέρνησης. τόµ. ΙΗ, σ. 13343, 13344.
Αναφορά του στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για
την ΕΡΤ και στην απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. τόµ. ΙΗ, σ. 13343, 13344, 13345, 13403, 13404,
13406.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13343, 13344, 13345, 13346, 13403, 13404,
13406, 13408.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την έγκριση πρότασης για συζήτηση τροπολογιών (572 και 593)
που αφορούν το θέµα της κατάργησης της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάργηση υπουργικής απόφασης που εξειδικεύει αυτήν την γενικής ισχύος Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου σε ό,τι αφορά την ΕΡΤ και που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13403, 13404, 13406, 13407, 13408.
Οµιλία του επί της ένστασης παραβίασης του Κανονισµού
της Βουλής που ετέθη από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, σχετικά µε τη θέση
του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και πρόταση για αναβολή
της ψηφοφορίας για γνωµοδότηση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής, και ψηφοφορία δι’ ανεγέρσεως. τόµ.
Κ, σ. 14159, 14160, 14161, 14162, 14163.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διε-
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ρευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15068, 15070, 15079.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Γερµανού Υπουργού
Οικονοµικών κ. Σόιµπλε στην Αθήνα και τις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. ΚΑ, σ. 15070.
Αναφορά του στη 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Μνήµης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. τόµ. ΚΔ, σ. 1660.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε τη διαγραφή
από τα Πρακτικά όσων ελέχθησαν από τον Βουλευτή της
Χρυσής Αυγής κ. Χ. Παππά, που αφορούν Βουλευτές και
κρίνονται υβριστικά, εφαρµόζοντας το άρθρο 66, παράγραφος 6 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΚΔ, σ. 1666.
Οµιλία του επί του παρεµπίπτοντος θέµατος σύµφωνα µε
τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου για παραβίαση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής, που αφορά την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων" στο Τµήµα της Βουλής. τόµ.
ΚΔ, σ. 1674, 1675.
Αναφορά του στην ανακοίνωση των δικογραφιών που
διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν σε διατελέσαντες
Υπουργούς Οικονοµικών και στον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων. τόµ. ΚΔ, σ. 1720.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο
34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι και στο κόµµα
"Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 1742, 1767,
1802, 1882.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων". τόµ. ΚΔ, σ. 1767.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Χ. Λαζαρίδη. τόµ. ΚΔ, σ. 1784, 1883.
Αναφορά του στην πρόταση για τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του δολοφονηθέντος Παύλου Φύσσα. τόµ.
ΚΔ, σ. 1803, 1890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των
θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 1882.
Αναφορά του στο κόµµα "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 1956, 2098, 2113.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Κύριου Μνηµονίου Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
(στο εξής αναφερόµενο ως: "ΥΠΕΘΑ") και του Υπουργείου
Άµυνας του Κράτους του Ισραήλ (στο εξής αναφερόµενο
ως: "ΥΑΚΙ") για τις Αµυντικές, Στρατιωτικές, Στρατηγικές
και Τεχνολογικές Σχέσεις και Συνεργασία µεταξύ του ΥΠΕΘΑ και του ΥΑΚΙ". τόµ. ΚΔ, σ. 1956.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση της τροπολογίας µε αριθµό 828 και πιο συγκεκριµένα του άρθρου 6 που αφορά την εξαίρεση από το πόθεν έσχες τις µετοχές των εταιρειών, στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες
υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή
Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις". Δήλωση του
Προεδρεύοντα ότι θα αποσυρθεί. τόµ. ΚΔ, σ. 2024.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2024, 2035, 2038, 2055,
2056.
Αναφορά του επί του άρθρου 6 της τροπολογίας 828, που
αφορά την εξαίρεση από το πόθεν έσχες τις µετοχές των εταιρειών, που κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις" και η οποία αποσύρθηκε. τόµ. ΚΔ, σ. 2035.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2098, 2099, 2213.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κοζάνης (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 19.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4465, 4466.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων. τόµ. ΙΘ, σ. 13566.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Ζάµπια και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας". τόµ. ΚΒ, σ. 769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2169.
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Διορισµός του ως Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του Ενιαίου Μισθολογίου στους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων. τόµ. Α, σ. 266,267.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 327.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους σχεδιασµούς για την αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
τόµ. Α, σ. 483.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε διώξεις εκπαιδευτικών, γιατρών και γονέων του 2ου Λυκείου Γιαννιτσών για την εκπρόθεσµη δικαιολόγηση σχολικών απουσιών. τόµ. Α, σ. 527, 528.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το καθεστώς
της δεύτερης ανάθεσης µαθηµάτων στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. Α, σ. 767.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα ελληνικά
σχολεία του εξωτερικού. τόµ. Γ, σ. 2460,2461,2462.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην στελέχωση των σχολείων Ειδικής Αγωγής. τόµ. Γ, σ. 2463.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ενίσχυσης της Πολιτειακής Παιδείας στη γενική και επαγγελµατική εκπαίδευση. τόµ. Ε, σ. 3407,3408.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την κάλυψη των κενών σε καθηγητές στα σχολεία
της Κάσου και του Καστελλόριζου. τόµ. Ε, σ. 3876,3877.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα ερευνητικά κέντρα της χώρας. τόµ. Ε, σ. 3878.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταλήψεις από εξωπανεπιστηµιακούς παράγοντες σε χώρους των
πανεπιστηµίων και ΤΕΙ. τόµ. Ε, σ. 3879,3881.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους βανδαλισµούς σε σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από
καταληψίες. τόµ. Ε, σ. 3907,3908.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενδεχόµενη συγχώνευση του ΕΠΑΛ Γυθείου µε το ΕΠΑΛ της
Σπάρτης. τόµ. ΣΤ, σ. 4885, 4886.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα κρούσµατα βίας και την οργάνωση νεοναζιστικών πυρήνων στα σχολεία. τόµ. ΣΤ, σ. 4886, 4887.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις παρεµβάσεις των Γερµανών στρατιωτικών που υπηρετούν στο πεδίο
βολής Κρήτης στα σχολεία Νοµού Χανίων. τόµ. Ζ, σ. 5175,
5176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6497, 6498.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6562, 6563, 6566.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
εκπαιδευτικού προσωπικού στα µουσικά σχολεία. τόµ. Θ, σ.
6902, 6903.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις σε διδακτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό
των σχολείων στις Κυκλάδες. τόµ. Θ, σ. 7004, 7005.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον υπολογισµό της αναρρωτικής άδειας των αναπληρωτών καθηγητών
στη διδακτική τους προϋπηρεσία. τόµ. Θ, σ. 7151, 7152.
Οµιλία του σχετικά µε την αναδιοργάνωση του συστήµατος αναπλήρωσης εκπαιδευτικών κενών σε πρωτοβάθµια
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση τόµ. ΙΑ, σ. 8296, 8297.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας
της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική
συνεργασία». τόµ. ΙΑ, σ. 8386.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
του Ταµείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστηµιακών
Δασών (ΤΔΔΠ) στην εταιρεία διαχείρισης Οικονοµικών του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ, σ.
8462, 8463.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις υποχρεωτικές αναθέσεις υπερωριών σε εκπαιδευτικούς. τόµ. ΙΑ, σ.
8464, 8465.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισµού µαθητών. τόµ. ΙΑ, σ. 8471, 8472.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) του Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. ΙΑ, σ. 8498,
8499.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
προεδρικού διατάγµατος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΑ, σ. 8648, 8649, 8650.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των προτύπων πειραµατικών σχολείων. τόµ. ΙΑ, σ.
8650, 8651, 8652.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
"ΑΘΗΝΑ" για την ανώτατη εκπαίδευση. τόµ. ΙΒ, σ. 9515,
9516.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9534, 9535,
9610, 9611, 9624, 9646.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις περικοπές θέσεων εκπαιδευτικών στα µικρά νησιά του Αιγαίου.
τόµ. ΙΕ, σ. 10963, 10964.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποβάθµιση της οργανικότητας σε δηµόσια σχολεία των νησιών της
Δωδεκανήσου. τόµ. ΙΕ, σ. 11069, 11071.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο 13ο Γυµνάσιο στην Αυλίζα Αχαρνών. τόµ. ΙΕ, σ. 11081, 11082.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την κατάργηση διατάξεων του
ν.1566/85 που αφορούν την εύρυθµη λειτουργία της δευτεροβάθµιας τεχνολογικής εκπαίδευσης. τόµ. ΙΖ, σ. 12208,
12209.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΗ, σ. 13368, 13369.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. τόµ. ΙΘ, σ.
13563.
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6631-6634.
Οµιλία του, επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα
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τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παρ. 1-3 του
Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού της Βουλής,
µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν
λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας
στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.)
και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ,
σ. 12815-12819.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14479-14484.
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 19.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 129,130.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 913,920,921.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1093,
1116, 1117, τόµ. ΣΤ, σ. 4495, 4504, τόµ. Η, σ. 6346, τόµ.
ΙΔ, σ. 10722, τόµ. ΙΕ, σ. 11167.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1097, 1098,
1099.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2121.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της

παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3756.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4504.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου
2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4809.
Επιστολή της σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης
Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην προσφυγή στο
ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου.
τόµ. Ζ, σ. 5006.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
παρουσία του Υπουργού κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις", για το πλήθος των τροπολογιών και των τροποποιήσεων και τη µη ύπαρξη αναλυτικής έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τα έσοδα και τις δαπάνες στο ως άνω νοµοσχέδιο. τόµ. Η, σ.
6079.
Αναφορά της στις εκφράσεις και στις τοποθετήσεις Βουλευτών κατά τη διάρκεια των οµιλητών στο Κοινοβούλιο.
τόµ. Η, σ. 6343, 6347.
Οµιλία της επί του Κανονισµού. τόµ. Η, σ. 6345.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 6345,
6346, 6347.
Αναφορά της στην ένοπλη επίθεση στα γραφεία της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Η, σ. 6347.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6489, 6490, 6554.
Οµιλία της στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
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ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6636.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8575.
Οµιλία της στην ειδική συνεδρίαση που διεξάγεται µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. ΙΑ, σ. 8785.
Αναφορά της στην απόφαση του Eurogroup για κούρεµα
των τραπεζικών καταθέσεων στην Κύπρο και στη στάση της
Ελλάδας. τόµ. ΙΒ, σ. 9189.
Αναφορά της στην απόρριψη της πρότασης του
Eurogroup από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΒ, σ. 9189.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9190.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9645.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10241, 10242, 10276-10278, 10657.
Αναφορά της στην εκτέλεση ενταλµάτων σύλληψης στις
Σκουριές της Χαλκιδικής που πραγµατοποιήθηκε τα ξηµερώµατα της Τετάρτης 10/4/20013. τόµ. ΙΔ, σ. 10657.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11178.
Ανακοινώνεται της επιστολή της µε την οποία ενηµερώνει
ότι στις 13 Ιουνίου 2013 θα οριστεί ως "Πρέσβειρα Καλής
Θελήσεως για τα δικαιώµατα του Ανθρώπου", στο πλαίσιο
της παρουσίασης του νέου Σύνθετου Δείκτη για την Ισότητα
των Φύλων, από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο. τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11511.
Αναφορά της στην Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12068.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
για την εκλογή του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων. τόµ. Κ, σ. 14165.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14833.
Οµιλία της επί του παρεµπίπτοντος θέµατος σύµφωνα µε
τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου για παραβίαση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής, που αφορά την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων" στο Τµήµα της Βουλής. τόµ.
ΚΔ, σ. 1677.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων". τόµ. ΚΔ, σ. 1712.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των
θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 1879.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας(ΠΑΣΟΚ). τόµ. Α, σ.
43.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 354.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1191.
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Βύρωνα
Πολύδωρα, µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει την εκλογική
περιφέρεια Β’ Αθηνών. τόµ. Α, σ. 11.
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας). τόµ. Α, σ. 12, 19.
Δήλωσή της , µε την οποία διατυπώνει απόψεις σχετικά
µε τον όρκο. τόµ. Α, σ. 24.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 166168,187.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που
διαµορφώνεται στις ιατροφαρµακευτικές και προνοιακές
παροχές στο λαό. τόµ. Β, σ. 1748,1749,1750-1752.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3248-3250,3252.
Αναφορά της στη νοµοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε
από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρα επί της παραγράφου Γ.1. του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "
Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
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Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016", που αφορά του υπαλλήλους της Βουλής και στην απόσυρση αυτής. τόµ. ΣΤ, σ.
4097.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4131.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4519-4522.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην
προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 4987-4989, 5001.
Αναφορά της στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Η, σ. 6204.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6204-6206.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης και τον τρόπο ψηφοφορίας για τη
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ.
3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2
του ν.3961/2011, επί των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή
κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6609.
Οµιλία της στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτι-

κής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6609, 66446647, 6681, 6682.
Αναφορά της στη διαβίβαση στη Βουλή από τον Υπουργό
Δικαιοσύνης συµπληρωµατική αναφορά του Εισαγγελέα
Οικονοµικού Εγκλήµατος, µε επισυναπτόµενα έγγραφα,
σχετικά µε την υπόθεση της αποκληθείσης "λίστας Λαγκάρντ". τόµ. Θ, σ. 6681, 6682.
Οµιλία της επί της συζήτησης για το κατά πόσο επηρεάζουν την διεξαγωγή της συζήτησης για τη σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής η συµπληρωµατική αναφορά
του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, µε επισυναπτόµενα έγγραφα, σχετικά µε την υπόθεση της αποκληθείσης
"λίστας Λαγκάρντ" που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον
Υπουργό Δικαιοσύνης. τόµ. Θ, σ. 6681, 6682.
Οµιλία της στην προ ηµερήσιας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: "Τα προβλήµατα του
αγροτικού κόσµου". τόµ. ΙΑ, σ. 8330, 8341-8344, 8349,
8355, 8356.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11392 - 11394.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κάλυψης των απωλειών των ασφαλιστικών ταµείων
και του ΕΟΠΠΥ, ώστε να διασφαλιστεί η καταβολή των συντάξεων και η παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
των ασφαλισµένων. τόµ. ΙΗ, σ. 13236, 13238.
Αναφορά της στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13236, 13237.
Αναφορά της στη µνήµη των πρώην Βουλευτών Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά. τόµ. ΙΗ, σ. 13293.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα Ελληνικά
Αµυντικά Συστήµατα. τόµ. Κ, σ. 14418, 14419.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14839-14841.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων 1 έως 17 και επί του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ, σ.
15261.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1253-1255.
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 12, 19.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή. τόµ. Α, σ. 54.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 83,84.
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Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την απόπειρα εξώδικου συµβιβασµού µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της "SIEMENS". τόµ. Α, σ. 552.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τους διορισµούς Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων. τόµ. Α, σ. 666.
Αναφορά του στην απουσία του Πρωθυπουργού από τη
διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατά την "ώρα
του Πρωθυπουργού". τόµ. Α, σ. 759.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 760,
823, τόµ. Β, σ. 884, 885, 1126, 1132, 1145, 1146, 1701,
τόµ. Γ, σ. 1790, 2156, τόµ. Δ, σ. 2577, τόµ. Ε, σ. 3772,
3773, τόµ. ΣΤ, σ. 4094, τόµ. Ζ, σ. 4925, 4926, τόµ. Η, σ.
6329, 6359, 6487, τόµ. Θ, σ. 6615, τόµ. ΙΑ, σ. 8368, 8369,
8441, 8558, τόµ. ΙΒ, σ. 9174, τόµ. ΙΓ, σ. 9777, 9885,
9886, 10070, 10146, τόµ. ΙΖ, σ. 12684, τόµ. ΙΗ, σ. 12860,
τόµ. Κ, σ. 14163, 14392, 14393, τόµ. ΚΑ, σ. 14845.
Αναφορά του στην τήρηση του Κανονισµού και ιδιαίτερα
των άρθρων που αναφέρονται στη συµπεριφορά των Βουλευτών. τόµ. Α, σ. 823.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίσηµη
θέση της Ελλάδας για την ονοµασία των Σκοπίων. τόµ. Α,
σ. 291,292.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Συρίας. τόµ. Α, σ.
459, 460, 461.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και τη χρήση εναλλακτικών εγγράφων για
απόδειξη ταυτοπροσωπίας. τόµ. Α, σ. 759,760,761.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις οικονοµικές επιβαρύνσεις στις πολύτεκνες οικογένειες. τόµ. Α, σ.
822,823.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των ν.
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών" και που αφορά ιδίως την προσθήκη-αναδιατύπωση του άρθρου 4 κατά τη
συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων
για τη συµφωνία συµβιβασµού µε την υπόθεση "SIEMENS".
τόµ. Β, σ. 841,842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 879, 884, 885.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόσυρση του αιτήµατος της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί
του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυ-

µάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 982.
Οµιλία του επί της απόσυρσης της παραγράφου 4 του άρθρου 4 που είχε προστεθεί σαν νοµοτεχνική βελτίωση στη
Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων για τη συµφωνία συµβιβασµού µε τη "SIEMENS" στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 982,
1002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1088-1090,
1133, 1134, 1145.
Αναφορά του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και
ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ.
Β, σ. 1089.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ.
1145,1146, 1702, 1703, τόµ. Γ, σ. 2442, 2443, τόµ. Θ, σ.
6615, τόµ. ΙΑ, σ. 8319, 8369, τόµ. ΙΓ, σ. 9760, 9885,
9886, 10070, τόµ. ΙΔ, σ. 10742, τόµ. ΙΗ, σ. 12881, 12882,
τόµ. ΚΔ, σ. 1766.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "αλυτρωτική προπαγάνδα των Σκοπίων". τόµ. Β, σ. 1162,1163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο
των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1701,1703,1712,1713.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που
διαµορφώνεται στις ιατροφαρµακευτικές και προνοιακές
παροχές στο λαό. τόµ. Β, σ. 1755,1756.
Αναφορά του στην γενική απεργία της 26ης Σεπτεµβρίου
2012. τόµ. Γ, σ. 1790.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:
"Κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου "Ρύθµιση
θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων
στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
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Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2143, 2156, 2157.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων για κοσοβοποίηση της
Θράκης. τόµ. Γ, σ. 2185,2186.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις, τους µισθούς και τις συντάξεις. τόµ. Γ, σ.
2203.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
εφαρµογής ποινικών διατάξεων για την βλασφηµία των
Θείων. τόµ. Γ, σ. 2423, 2424, 2425.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανακήρυξη της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης.
τόµ. Γ, σ. 2440, 2441, 2442, 2443.
Αναφορά του στην πληροφορία ότι στελέχη της τρόικας
έθεσαν θέµα εγκατάλειψης νησιών της ελληνικής επικράτειας µε πληθυσµό κάτω των εκατόν πενήντα κατοίκων. τόµ. Γ,
σ. 2547.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την περικοπή της επιχορήγησης των ΟΤΑ. τόµ. Γ, σ. 2547.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε καταγγελία
για κύκλωµα χορήγησης παράνοµων θεωρήσεων εισόδου
σε Τούρκους υπηκόους από την ελληνική Πρεσβεία στα Τίρανα. τόµ. Δ, σ. 2577,2578,2579.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας έτους 2012" και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2612.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Λ. Γρηγοράκου, Χ. Κέλλα, Γ. Λαµπρούλη και Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. Δ, σ. 2613.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε "την απόφαση για µακροχρόνια εκµίσθωση σε ιδιώτες ακατοίκητων ελληνικών νησιών". τόµ. Δ,
σ. 2937.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την αναβολή των επικαίρων ερωτήσεων. τόµ. Δ, σ. 2937.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την οικονοµική διείσδυση των Τούρκων επιχειρηµατιών στα λιµάνια του Αιγαίου. τόµ. Δ, σ. 2952,2953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3268, 3269, 3772, 3773.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων σχετικά µε τα ληξιπρόθεσµα χρέη των κοµµάτων. τόµ.
Ε, σ. 3411,3412.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,

οικονοµικού έτους 2011 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013. τόµ. Ε, σ. 3991.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016" το οποίο εισάγεται προς συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 4030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4030, 4099.
Οµιλία του επί των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της
ψηφοφορίας επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016" και επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί επί των αντιρρήσεων αυτών. τόµ. ΣΤ, σ. 4042, 4043.
Αναφορά του στη νοµοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε
από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρα επί της παραγράφου Γ.1. του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "
Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016", που αφορά του υπαλλήλους της Βουλής και στην απόσυρση αυτής. τόµ. ΣΤ, σ.
4099.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4436.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις χρηµατοδοτήσεις
προς τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). τόµ. ΣΤ, σ.
4677, 4678.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το ΑΜΚΑ
και την "κάρτα του πολίτη". τόµ. Ζ, σ. 4925, 4926, 4927,
4932.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην
προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 4996, 4997.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την µη
προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Ζ, σ. 5043, 5598, τόµ. Θ, σ. 7179,
τόµ. ΙΒ, σ. 8810, τόµ. ΙΓ, σ. 9695.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δηλώσεις
του Αρχηγού ΓΕΝ για τη µείωση της επιχειρησιακής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάµεων λόγω των πολιτικών του µνηµονίου. τόµ. Ζ, σ. 5043, 5044, 5045.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Αλβανίας για την εδαφική ακεραιότητας του ελληνικού κράτους. τόµ. Ζ, σ. 5169,
5170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5597, 5598.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών
προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5882.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6131-6133, 6228, 6229, 6274.
Αναφορά του στη συνάντηση του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά µε τον ειδικό διαµεσολαβητή του ΟΗΕ κ. Μ.
Νίµιτς. τόµ. Η, σ. 6132.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων
Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε
τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο
"Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ"
και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων"
και άλλες επείγουσες διατάξεις" το οποίο εισάγεται προς
συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Η, σ.
6329.
Αναφορά του στην ένοπλη επίθεση στα γραφεία της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Η, σ. 6329, 6355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση

των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6355-6357, 6359.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,
τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ),
µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης",
της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο
"Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ"
και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων"
και άλλες επείγουσες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6398.
Αναφορά του στην κίνηση του µουσουλµάνου Βουλευτή
Ροδόπης κ. A. Χατζή Οσµάν να φωτογραφηθεί µε φόντο
µια σηµαία στην οποία εµφανίζεται η Θράκη ως ανεξάρτητη. τόµ. Η, σ. 6485.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης και τον τρόπο ψηφοφορίας για τη
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ.
3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2
του ν.3961/2011, επί των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή
κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6609.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
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ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6609, 6649.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οριοθέτηση της ΑΟΖ µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας και τις δηλώσεις Αλβανών πολιτικών περί "Τσαµουριάς". τόµ. Θ, σ.
6728, 6729, 6730.
Αναφορά του σχετικά µε τη λειτουργία της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. τόµ. Θ, σ. 6790.
Αναφορά του στην ποινική δίωξη του επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ κ. Α. Γεωργίου. τόµ. Θ, σ. 6790.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εξελίξεις
στο ζήτηµα της ονοµασίας των Σκοπίων. τόµ. Θ, σ. 6896,
6897, 6898.
Αναφορά του στις "Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου"
που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. Θ, σ. 6939.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6939.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας που αιτούνται δεκαοκτώ Βουλευτές της Χρυσής Αυγής επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και
άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την
Οδηγία 2009/119/ΕΚ)" να γίνει την 6η Φεβρουαρίου ταυτόχρονα µε την ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας. τόµ. Θ, σ. 7198.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Θ, σ.
7198, 7221, 7222.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών και στην επίταξή τους. τόµ. Θ, σ. 7221.
Οµιλία του στις κινητοποιήσεις των αγροτών. τόµ. Θ, σ.
7221, 7222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 7866.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: "α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους

2011 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Ι, σ. 7887.
Αναφορά του στην καταγγελία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δ. Παπαδηµούλη και που
αφορά τραυµατισµό Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κατά τη
διάρκεια εκδήλωσης διαµαρτυρίας στο γραφείο του κ.
Μέργου. τόµ. Ι, σ. 7937.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας" και άλλες διατάξεις. τόµ. Ι, σ. 7985.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ. 8069
- 8071.
Αναφορά του σε περιστατικά που αφορούν το κόµµα του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. ΙΑ, σ. 8126.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα έκτακτα µέτρα υποστήριξης των ανέργων. τόµ. ΙΑ, σ. 8317.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση της από 31-102012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής». τόµ. ΙΑ, σ. 8369.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8426, 8439, 8441.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µετάθεση
ηµεροµηνίας διεξαγωγής των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών. τόµ. ΙΑ, σ. 8465, 8466, 8467.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8558.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση που διεξάγεται µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. ΙΑ, σ. 8783.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίσκεψη του πρέσβη του Αζερµπαϊτζάν στη Θράκη. τόµ. ΙΒ, σ.
9090, 9091, 9092.
Αναφορά του στην απόρριψη της πρότασης του
Eurogroup από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΒ, σ. 9172, 9203.
Αναφορά του στην απόφαση του Eurogroup για κούρεµα
των τραπεζικών καταθέσεων στην Κύπρο και στη στάση της
Ελλάδας. τόµ. ΙΒ, σ. 9203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9612, 9655,
9656.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτηση η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την κατάργηση των µηχανοκίνητων και τεθωρακισµένων δυνάµεων από τις παρελάσεις. τόµ. ΙΓ, σ.
9695, 9696.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ, σ.
9752.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9759, 9882, 9885, 9886.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο και τα πιστωτικά
της ιδρύµατα. τόµ. ΙΒ, σ. 9466, τόµ. ΙΓ, σ. 9759.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9466.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απάντηση της Ελλάδας στη ρηµατική διακοίνωση της Τουρκίας
προς τον ΟΗΕ. τόµ. ΙΓ, σ. 9777, 9778, 9779.
Αναφορά του στην Εξεταστική Επιτροπή της "λίστας Λαγκάρντ". τόµ. ΙΓ, σ. 10065.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής από την απογραφή των µεταναστών. τόµ. ΙΓ, σ. 10146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9983, 10002, 10065, 10066, 10070, τόµ. ΙΔ, σ.
10209.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 390 και ειδικό 37, που έγινε
δεκτή και ενσωµατώθηκε σαν άρθρο 78 στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις" και το οποίο αναφέρεται στην ενδεχόµενη απιστία στελεχών των τραπεζών για δάνεια προς
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα. τόµ. ΙΔ, σ. 10209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10271-10273, 10662, 10663.
Οµιλία του επί της αίτησης αντίρρησης για την ψήφιση
του άρθρου 78 και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10410.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οφειλές της Γερµανίας προς την Ελλάδα. τόµ. ΙΕ, σ. 11194,
11195.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Φιλιππούπολη. τόµ. ΙΕ, σ. 11306, 11307, 11308.
Οµιλία του στη συζήτηση για τις αιτήσεις άρσεις ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Η. Παναγιώταρου,
Ν. Κακλαµάνη, Π. Τατσόπουλου και Ο. Βουδούρη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11573.
Αναφορά του στην Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12071.
Αναφορά του στην 29η Μαΐου 1453, Ηµέρα της Άλωσης
της Κωνσταντινούπολης. τόµ. ΙΖ, σ. 12359.

Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΖ, σ. 12360.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα µέτρα για την αποτελεσµατική φύλαξη της ελληνοαλβανικής µεθορίου. τόµ.
ΙΖ, σ. 12683, 12684.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και ειδικό
101, που αφορά σύµβαση µεταξύ του δηµοσίου και των
ναυπηγείων της Ελευσίνας στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµικών που αφορά στην από κοινού συζήτηση δύο Κυρώσεων διεθνών συµβάσεων. τόµ. ΙΖ, σ. 12690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση
των οφειλών του προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ
του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας
και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
12690, 12699.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και
ειδικό 101, µε τίτλο: "Κύρωση της 11ης τροποποίησης της
υπ’ αριθµ. 001Β/00 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της εταιρίας µε την επωνυµία Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ (ΝΒΕΕ ΑΕ)", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση των οφειλών του
προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ του Υπουργικού
Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12699.
Αναφορά του στο θάνατο του στρατιώτη λόγω ανατροπής
του ερπυστριοφόρου που οδηγούσε. τόµ. ΙΖ, σ. 12790.
Αναφορά του στην αναγνώριση των ολοκαυτωµάτων και
στο αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΖ, σ. 12791.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 &
155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά
του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών
αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη
ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν
τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256
περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12791.
Αναφορά του στην επέτειο της σφαγής του Διστόµου.
τόµ. ΙΗ, σ. 12860.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010" σε µια συνεδρίαση. τόµ. ΙΗ, σ. 12860.
Αναφορά του στην έγκριση άδειας απουσίας του Βουλευτή κ. Γ. Παπανδρέου. τόµ. ΙΗ, σ. 12882.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 12943.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενίσχυση
της αµυντικής θωράκισης της χώρας µας. τόµ. ΙΗ, σ.
13157, 13158, 13159.

528
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκδήλωση "Σαράντα Κουρµπάνια" στο ορεινό ποµακικό χωριό
Χλόη του Νοµού Ροδόπης. τόµ. Κ, σ. 14392, 14393.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14844, 14845, 14932.
Αναφορά του στη 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Μνήµης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. τόµ. ΚΔ, σ. 1662, 1663.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε τη διαγραφή
από τα Πρακτικά όσων ελέχθησαν από τον Βουλευτή της
Χρυσής Αυγής κ. Χ. Παππά, που αφορούν Βουλευτές και
κρίνονται υβριστικά, εφαρµόζοντας το άρθρο 66, παράγραφος 6 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΚΔ, σ. 1663.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε φράσεις που
χρησιµοποίησε ο Βουλευτής της Χρυσής Αυγής κ. Χ. Παππάς κατά την οµιλία του και την αφαίρεση του λόγου από
τον Προεδρεύοντα. τόµ. ΚΔ, σ. 1766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των
θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 18721874.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη δυσαρµονία των στοιχείων του κρατικού προϋπολογισµού 2013
µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονοµικών. τόµ. ΚΔ, σ. 2138, 2139.
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κιλκίς (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α,
σ. 12, 19.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6177.
Αναφορά του σχετικά µε τη µη προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ.
Ι, σ. 8017.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9887.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργα-

σίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΓ, σ.
9887.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
323.
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καβάλας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 19.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9608.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΓ, σ.
9893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11536.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων για τη
Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 715.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1174, 1239,
1240.
ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Λακωνίας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 19.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 171.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
βελτίωσης της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας του Νοµού
Λακωνίας. τόµ. Α, σ. 819.
Οµιλία της επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις Θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των ν.
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα", και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ.
839,840.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 844, 899, 934.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 882.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας των ΔΟΥ Μολάων - Σκάλας - Γυθείου του
Νοµού Λακωνίας. τόµ. Δ, σ. 2879.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3282, 3283.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4296-4298.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ενίσχυσης της ελληνικής κτηνοτροφίας. τόµ. ΣΤ, σ. 4891,
4892.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5981.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6178.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6568.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση και ανάδειξη της µνηµειακής κληρονοµιάς της Σπάρτης.
τόµ. Θ, σ. 7064, 7065, 7066.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 7066.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8051, 8052.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αλόγιστη

χρήση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. ΙΑ, σ. 8457, 8458.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΓ, σ.
9869, 9870.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11335, 11336,
11406.
Οµιλία της επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013". τόµ.
ΙΕ, σ. 11343.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ.
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13586.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 95.
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 19.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 86-88.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου
έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 578,579.
Αναφορά του στη τροπολογία 14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος
διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 579.
Αναφορά του στην αίτηση που ετέθη από τον Συνασπισµό
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, σχετικά µε το θέµα εφαρµογής του άρθρου 98 του Κανονισµού
της Βουλής το οποίο λέει τα εξής: "Στην κατ’ αρχήν συζήτηση των νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων, κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα µπορεί να ορίζει έναν ειδικό αγορητή.
Κοινοβουλευτικές Οµάδες των οποίων η δύναµη είναι τουλάχιστον ίση µε το ένα πέµπτο του όλου αριθµού των Βουλευτών µπορούν να ορίσουν έως δύο ειδικούς αγορητές".
τόµ. Α, σ. 579.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 855, 856.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1077.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο
των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1681,1682.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
εφαρµογής του Ειδικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος για
τη "Διοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013". τόµ. Γ, σ.
1755,1776.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2135.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 2969, 2970.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4341.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών
Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5886, 5887.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση απο-

πληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6373, 6374, 6375.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 6375,
τόµ. ΙΑ, σ. 8137.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,
τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ),
µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης",
της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο
"Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ"
και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων"
και άλλες επείγουσες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6393, 6394,
6396.
Αναφορά του στην αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό
Κοινωνικό Μέτωπο επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". τόµ. ΙΑ,
σ. 8143, 8154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". τόµ. ΙΑ, σ. 8143,
8154, 8155.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από
31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA
OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής". τόµ. ΙΑ, σ. 8523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10257, 10258, 10262.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11156.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις πολεµικές αποζηµιώσεις από τις καταστροφές των στρατευµάτων
κατοχής. τόµ. ΙΗ, σ. 13273, 13274.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
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4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14811.
Αναφορά του στην επίθεση που δέχτηκε ο Υπουργός Υγείας κ. Σ. Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του στο Αττικό
Νοσοκοµείο. τόµ. ΚΑ, σ. 15195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15195, 15196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 602-604,.
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας). τόµ. Α, σ. 12, 19.
Ορισµός του ως αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας. τόµ. Α, σ. 56.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 157,158.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "Ελληνική Χαλυβουργία". τόµ. Α, σ. 261,262.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για δωρεάν ένταξη στους δηµόσιους παιδικούς σταθµούς όλων των παιδιών. τόµ. Α, σ. 280, 281, 282.
Οµιλία του επί της απόσυρσης της παραγράφου 4 του άρθρου 4 που είχε προστεθεί σαν νοµοτεχνική βελτίωση στη
Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων για τη συµφωνία συµβιβασµού µε τη "SIEMENS" στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 998.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή"
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 999.
Αναφορά του στην γενική απεργία της 26ης Σεπτεµβρίου
2012. τόµ. Γ, σ. 1788.
Αναφορά του στην πρόταση για διακοπή των εργασιών
της Βουλής από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας και τους Ανεξάρτητους Έλληνες, λόγω της γενικής απεργίας της 26ης Σεπτεµβρίου 2012. τόµ. Γ, σ. 1788.
Αναφορά του στην επίθεση που δέχθηκαν άτοµα µε αναπηρία, από τα ΜΑΤ, κατά τη διάρκεια διαµαρτυρίας τους.
τόµ. Γ, σ. 1857.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:
"Κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου "Ρύθµιση
θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων
στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2143.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2143, 2158, 2159.
Αναφορά του σε τρέχοντα δηµοσιεύµατα που στοχοποιούν πολιτικά πρόσωπα. τόµ. Γ, σ. 2157.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία "Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας Ελλήνων" της Τοπικής
Οργάνωσης Ευβοίας-Βοιωτίας του Κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή". τόµ. Γ, σ. 2181,2182,2183.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων χρηµατοδότησης των σχολικών επιτροπών από τον
κρατικό προϋπολογισµό. τόµ. Γ, σ. 2230, 2231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση της Μακροπρόθεσµης Συµφωνίας µεταξύ του Διεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την Υποστήριξη της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας ως Περιφερειακού Εκπαιδευτικού
Κέντρου στην Ευρώπη για θέµατα Ραδιενέργειας, Μεταφορών και Ασφαλείας Καταλοίπων". τόµ. Γ, σ. 2245,2246.
Αναφορά του στον αγώνα των εργαζοµένων των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, στις αγροτικές κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο της Κρήτης και στις συλλήψεις έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. τόµ. Γ, σ. 2382.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2382, 2383, 2384, 2406,
2409.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2409,
τόµ. ΣΤ, σ. 4094, 4387, 4388, 4389, 4429, τόµ. ΙΒ, σ.
9174, τόµ. ΙΖ, σ. 12799, 12815, τόµ. ΙΗ, σ. 13207, 13303,
13304, 13355, 13405, τόµ. ΚΑ, σ. 15087, τόµ. ΚΓ, σ.
1259, 1262.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το εργοστάσιο "ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ". τόµ. Δ, σ. 2878.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016" το οποίο εισάγεται προς συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 4030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4030, 4146.
Οµιλία του επί των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της
ψηφοφορίας επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016" και επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί επί των αντιρρήσεων αυτών. τόµ. ΣΤ, σ. 4044.
Αναφορά του στη νοµοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε
από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρα επί της πα-
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ραγράφου Γ.1. του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "
Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016", που αφορά του υπαλλήλους της Βουλής και στην απόσυρση αυτής. τόµ. ΣΤ, σ.
4094.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4333, 4388, 4389, 4439,
4440, 4441.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α) "Κύρωση του Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας στο Πρωτόκολλο µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας που υπεγράφη στη Βέρνη, στις 4 Νοεµβρίου 2010 και
τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος
και το συνηµµένο στη Σύµβαση Πρωτόκολλο" και β) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του
εισοδήµατος". τόµ. Ζ, σ. 5495.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6134, 6135, 6136, 6271.
Αναφορά του στην ένοπλη επίθεση στα γραφεία της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Η, σ. 6330.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων
Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε
τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο
"Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ"
και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων"
και άλλες επείγουσες διατάξεις" το οποίο εισάγεται προς
συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Η, σ.
6330.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας

Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6330.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στις 30 Ιανουαρίου 2013 από διαδηλωτές. τόµ. Θ, σ.
7071, 7074.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7115, 7116, 7117, 7124.
Αναφορά του στις κινητοποιήσεις των αγροτών. τόµ. Ι, σ.
7236.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών και στην επίταξή τους. τόµ. Ι, σ. 7236, 7238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 7868.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: "α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Ι, σ. 7888, 7889.
Αναφορά του στην καταγγελία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δ. Παπαδηµούλη και που
αφορά τραυµατισµό Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κατά τη
διάρκεια εκδήλωσης διαµαρτυρίας στο γραφείο του κ.
Μέργου. τόµ. Ι, σ. 7937.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΑ, σ. 8228.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
είναι σύµφωνη µε τον Κανονισµό η κατάθεση τροπολογιών
κατά τη συζήτηση των κυρώσεων των συµβάσεων του Υπουργείου Εξωτερικών: i) "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση της
διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση", ii) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη
δηµιουργία Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων" και πρόταση όλων
των κοµµάτων για απόσυρση αυτών. τόµ. ΙΑ, σ. 8228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργεί-
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ου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση". τόµ. ΙΑ, σ. 8232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη δηµιουργία Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας µεταξύ της µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων". τόµ. ΙΑ, σ. 8235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8588-8590.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΒ, σ. 9138, 9140, 9150,
9151.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από απόφαση του Eurogroup για τα πιστωτικά της ιδρύµατα. τόµ.
ΙΒ, σ. 9174, ΤΌΜ. Ιγ, Σ. 9659.
Αναφορά του στην απόρριψη της πρότασης του
Eurogroup από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΒ, σ. 9174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9659-9661.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ, σ.
9752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9763, 9764.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9984, 10067, 10068.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 10069,
τόµ. ΚΓ, σ. 1262.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10839, 10840, τόµ. ΙΕ, σ.
10903, 10904, 10905, 10925.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11379, 11380.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013". τόµ.
ΙΕ, σ. 11346.
Ορισµός του ως Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11512.
Αναφορά του στην 20η Μαϊου, Ευρωπαϊκή Ηµέρα για τη
Θάλασσα. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12101, 12102.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τσιµεντοβιοµηχανία "ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (LAFARGE)" στη Χαλκίδα.
τόµ. ΙΕ, σ. 11244, 11245.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α) σχετικά µε την απόφαση για άρση του εµπάργκο όπλων προς
τους αντικαθεστωτικούς στη Συρία και β) σχετικά µε τη στά-

ση της ελληνικής Κυβέρνησης στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να άρει το εµπάργκο όπλων στον εµφύλιο της
Συρίας. τόµ. ΙΖ, σ. 12854.
Οµιλία του, επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα
τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παρ. 1-3 του
Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού της Βουλής,
µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν
λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας
στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.)
και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ,
σ. 12799, 12813-12815.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ και στην απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας. τόµ. ΙΗ, σ. 12944, 13207, 13354, 13403,
13406.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13206, 13207, 13208, 13209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του
άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη
κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις
(Α’ 32)». τόµ. ΙΗ, σ. 13303, 13304.
Αναφορά του στη συνεργασία της τρικοµµατικής Κυβέρνησης. τόµ. ΙΗ, σ. 13354.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13354, 13403, 13406, 13408.
Αναφορά του στη λειτουργία του καναλιού της Βουλής.
τόµ. ΙΗ, σ. 13355, 13356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας". τόµ.
ΙΗ, σ. 13384, 13385.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την έγκριση πρότασης για συζήτηση τροπολογιών (572 και 593)
που αφορούν το θέµα της κατάργησης της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάργηση υπουργικής απόφασης που εξειδικεύει αυτήν την γενικής ισχύος Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου σε ό,τι αφορά την ΕΡΤ και που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13403, 13405, 13406, 13408.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
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HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14465, 14466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14797, 14799, 14859, 14860,
14943, 14944.
Οµιλία του επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο και τους Ανεξάρτητους Έλληνες,
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012,
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14797.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15086, 15087, 15088.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15235, 15236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 92, 93, 259, 268, 269.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τροπολογία εκπρόθεσµη που αφορά τα franchise, και την έχουν
συνυπογράψει είκοσι πέντε Βουλευτές την οποία και έκανε
δεκτή ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η
οποία θα µπει σε ψηφοφορία. τόµ. ΚΒ, σ. 268, 269.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 327.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
327, 350, 351.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και
άλλες διατάξεις" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ.
ΚΓ, σ. 934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβο-

λής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 934, 965, 966.
Αναφορά του στην επικείµενη αµερικανική επέµβαση στη
Συρία. τόµ. ΚΓ, σ. 965, 966, 967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1220-1222, 1262.
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μεσσηνίας (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 19.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επιστροφή από το δηµόσιο του ΦΠΑ στους αγρότες που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς. τόµ. Α, σ. 455.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στη ρύθµιση των δανείων των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων νοµών. τόµ. Α, σ. 628,629,630.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2128.
Αναφορά του στον αγώνα των εργαζοµένων των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, στις αγροτικές κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο της Κρήτης και στις συλλήψεις έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. τόµ. Γ, σ. 2384.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2384,2385.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 30 και
ειδικό αριθµό 2, η οποία αφορά στη ρύθµιση καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση εργοδοτικής
εισφοράς υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. τόµ. Γ, σ. 2485.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"". τόµ. Γ, σ. 2485, 2486.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε δηλώσεις
του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Μάρτιν
Σουλτς για την ανάγκη ελέγχου της ανάπτυξης της Ελλάδος
από ευρωπαίους αξιωµατούχους. τόµ. Β, σ. 1016,1017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελλη-
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νικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3269, 3289, 3738, 3739, 3768.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3744,
τόµ. Ζ, σ. 5468, 5470, τόµ. Ζ, σ. 5468, 5470, τόµ. Η, σ.
6601, τόµ. Ι, σ. 7860, 7861, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11536.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων του αγροτικού κόσµου. τόµ. Ε, σ. 3919, 3920, 3931, 3935, 3936, 3938.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4456.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στην
εκδίκαση των διοικητικών και δικαστικών εκκρεµοτήτων
του έργου "Παράκαµψη Σπάρτης, Τµήµα Σκούρα-Πυρί".
τόµ. Ζ, σ. 5108, 5109.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ. τόµ. Ζ, σ. 5466, 5467, 5468.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5605.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5925.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6142, 6143, 6232.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση των
µεγάλων οδικών αξόνων που εκτελούνται µε συµβάσεις παραχώρησης. τόµ. Η, σ. 6467, 6468.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθµόν 7/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου (Α’39), (Α’188)". τόµ. Θ, σ. 6869.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνι-

κού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Θ, σ.
7209, 7225, τόµ. Ι, σ. 7248, 7539.
Αναφορά του στις κινητοποιήσεις των αγροτών. τόµ. Ι, σ.
7249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας" και άλλες διατάξεις. τόµ. Ι, σ. 7974.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για Συνεργασία στον τοµέα της Ενέργειας". τόµ. ΙΑ, σ.
8658.
Αναφορά του στον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας
της Γυναίκας. τόµ. ΙΑ, σ. 8773.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση µηχανισµού ανάκτησης µεταβλητού κόστους στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. ΙΑ, σ. 8773, 8774.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 32 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9561.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας, µε γενικό αριθµό 328 και ειδικό 108 του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9724.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10882.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10094.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος ανεργίας για τους ελεύθερους επαγγελµατίες µε ασφάλιση ΟΓΑ. τόµ. ΙΕ, σ. 11100, 11101, 11102.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11252.
Αναφορά του στην απόφαση της Κυβέρνησης για επιστράτευση των εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11536, 11571.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11536, 11570.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 12144-12146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12878.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ.
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13560.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά στην ΕΡΤ και στην απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας. τόµ. ΙΘ, σ. 13561.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14991.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15074.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων". τόµ. ΚΔ, σ. 1715.
Αναφορά του στο κόµµα "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 2041.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2041, 2042, 2090, 2091.
ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ανακοίνωση της του υπ’ αριθµ. 82/20-6-2012 Προεδρικού Διατάγµατος, µε το οποίο έγινε αποδεκτή η παραίτηση
που υπέβαλε από Πρωθυπουργός και απαλλάχθηκε από τα
καθήκοντά του. τόµ. Α, σ. 28.
ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 19.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 108.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων
που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 2271.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4480.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την ένωση του χώρου
του Λυκείου του Αριστοτέλη µε το χώρο του Βυζαντινού
Μουσείου σε πολιτιστικό πάρκο. τόµ. ΣΤ, σ. 4700.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάθεση σχεδίου νόµου για το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό έγκληµα. τόµ. Ζ, σ. 5465.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφο-

φορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ: Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6408.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δήµευση
και την εκποίηση των περιουσιών προσώπων που καταδικάστηκαν τελεσίδικα για οικονοµικά εγκλήµατα κατά του δηµοσίου. τόµ. Θ, σ. 6721, 6722.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων στα Εξάρχεια. τόµ. Ι, σ. 7819.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κόστος
λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών. τόµ. ΙΑ, σ. 8467,
8468.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 9227.
Οµιλία της στη συζήτηση για άρση της ασυλίας του/της.
τόµ. ΙΒ, σ. 9227, 9228.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 78.
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λασιθίου (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 19.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων
που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 2283.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "
Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4050.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, του άρθρου µόνου και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 40 και ειδικό αριθµό 19 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016". τόµ. ΣΤ, σ. 4161.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας" και άλλες διατάξεις. τόµ. Ι, σ. 7958.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10805, τόµ. ΙΕ, σ. 10860,
10925.
Αναφορά του στην 20η Μαϊου, Ευρωπαϊκή Ηµέρα για τη
Θάλασσα. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12098.
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΒΥΡΩΝ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 19.
Ρ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης (Ν.Δ.).
τόµ. Α, σ. 12, 19.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για την εκλογή ενός Κοσµήτορα της Συµπολίτευσης. τόµ. Α, σ. 334.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας,
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις
θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 371.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση
µείωση του ΦΠΑ εστίασης ως µέτρο ενίσχυσης της αγοράς.
τόµ. Α, σ. 456.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διευκόλυνση έκδοσης βίζας για την αύξηση του τουρισµού. τόµ. Α,
σ. 523, 524.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων
που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 2279.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα - Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6009.
ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α’ Πειραιώς (Δηµοκρατική
Αριστερά). τόµ. Α, σ. 12, 19.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 312, 313, 346.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του Ενιαίου Μισθολογίου στους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων. τόµ. Α, σ. 266,267.
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτηση η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τη µη εισαγωγή φοιτητών και φοιτητριών
της µουσουλµανικής µειονότητας στο Παιδαγωγικό Τµήµα
Δηµοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ. τόµ. Γ, σ. 2514.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2514,
τόµ. Η, σ. 6563, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11583.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη εισαγωγή
φοιτητών και φοιτητριών της µουσουλµανικής µειονότητας
στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ, σ.
2892,2893.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ενίσχυσης της Πολιτειακής Παιδείας στη γενική και επαγγελµατική εκπαίδευση. τόµ. Ε, σ. 3406,3407.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4073, 4074.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4446, 4447.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Ζ, σ. 5078.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο "Αθηνά" και τη διαδικασία αναδιάρθρωσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5405, 5406.
Αναφορά της στην ένοπλη επίθεση στα γραφεία της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Η, σ. 6368.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6369.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6483-6485, 6527, 6563, 6564, 6594, 6595.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 6563,
6564.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση της ναυτικής εκπαίδευσης. τόµ. Ι, σ. 7928, 7929.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε τα έκτακτα µέτρα υ-
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ποστήριξης των ανέργων. τόµ. ΙΑ, σ. 8306, 8319, 8320.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8552.
Οµιλία της στην ειδική συνεδρίαση που διεξάγεται µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. ΙΑ, σ. 8783 - 8785.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναλειτουργία του Δηµοτικού Θεάτρου Πειραιά. τόµ. ΙΒ, σ.
9114, 9115.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9221.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
"ΑΘΗΝΑ" για την ανώτατη εκπαίδευση. τόµ. ΙΒ, σ. 9509,
9510.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9535, 9536,
9661.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς των ναυτιλιακών µεταφορών και των
ναυτιλιακών τεχνολογιών". τόµ. ΙΕ, σ. 10849.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10814, 10815, τόµ. ΙΕ, σ.
10868, 10928
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11384.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη δυνατότητα ψηφοφορίας Βουλευτών, ενώ έχει λήξει η ψηφοφορία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11583.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξασφάλιση της επάρκειας του Κέντρου Υγείας Γαλατά Πόρου σε
οδηγούς ασθενοφόρων. τόµ. ΙΘ, σ. 13607, 13608.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υδροδότηση άνυδρων νησιών κατά τη θερινή περίοδο. τόµ. ΙΘ, σ.
14121, 14122.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1183-1185, 1244,
1245, 1246.
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κυκλάδων (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α, σ. 12, 19.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 336.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 110,111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο
των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1179,1706.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1705,

1707, τόµ. ΙΖ, σ. 12799, τόµ. ΚΑ, σ. 15095.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2116.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων
που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 2282.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την περικοπή της επιχορήγησης των ΟΤΑ. τόµ. Γ, σ. 2546, 2555.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συνέχιση
της λειτουργίας του Τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Σύρο. τόµ. Δ, σ. 2866.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας Βορειοανατολικών και Δυτικών Κυκλάδων. τόµ. Ε, σ. 3408,
3409.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "
Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4049.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, του άρθρου µόνου και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 40 και ειδικό αριθµό 19 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016". τόµ. ΣΤ, σ. 4160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4512.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην
προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 4962.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθ-
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µίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6210.
Αναφορά του στην ένοπλη επίθεση στα γραφεία της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Η, σ. 6362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6362.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10908, 10909.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού
της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και
λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα
της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’
και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12769, 12770, 12771, 12799, 12804.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ στις
Κυκλάδες. τόµ. ΙΖ, σ. 12856, 12857.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµα-

τος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14439, 14440, 14441.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14814.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15093, 15094, 15095.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
316, 317.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 438.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 884, 885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 950, 970.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1285.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη δυσαρµονία των στοιχείων του κρατικού προϋπολογισµού 2013
µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονοµικών. τόµ. ΚΔ, σ. 2137.
ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης της Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραµµένου και διορισµός του ως Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Κυβέρνησης
Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 29,30.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώ-
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σεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 121-123.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Σωφρονιστικού Συστήµατος.
τόµ. Α, σ. 246.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παράνοµη κατασκήνωση σε αιγιαλούς, παραλίες και σε κοινόχρηστους χώρους γενικότερα. τόµ. Α, σ. 437.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τήρηση
των νοµίµων διαδικασιών και την ηθική αποκατάσταση για
τις οροθετικές, φυλακισµένες γυναίκες στις φυλακές Κορυδαλλού. τόµ. Α, σ. 438,439.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις άδειες
των κρατουµένων στα σωφρονιστικά καταστήµατα της χώρας. τόµ. Α, σ. 707,708.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
αδειών στους κρατούµενους των σωφρονιστικών καταστηµάτων της χώρας. τόµ. Α, σ. 744.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συγχωνεύσεις ειρηνοδικείων και την µείωση των αποδοχών των
δικαστικών. τόµ. Β, σ. 962,963.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
της Ελλάδας σε καθεστώς αυστηρής επιτήρησης από την Επιτροπή κατά της Διαφθοράς του Συµβουλίου της Ευρώπης
(GRECO). τόµ. Β, σ. 1164,1165.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων. τόµ.
Γ, σ. 2510.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στη λειτουργία του προγράµµατος του ΚΕΘΕΑ λόγω
καταστροφής των εγκαταστάσεών του κατά την πρόσφατη
εξέγερση στις φυλακές Κορυδαλλού. τόµ. Γ, σ. 2511,
2512.
Οµιλία του µε θέµα τη βία κατά των γυναικών, µε αφορµή τη Διεθνή Ηµέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των
Γυναικών (25η Νοεµβρίου). τόµ. Ζ, σ. 4915.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στην
εκδίκαση των διοικητικών και δικαστικών εκκρεµοτήτων
του έργου "Παράκαµψη Σπάρτης, Τµήµα Σκούρα-Πυρί".
τόµ. Ζ, σ. 5109.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στην απονοµή της Δικαιοσύνης στη χώρα µας. τόµ. Ζ,
σ. 5713, 5714.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5911, 5912.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
τροπολογία 119/18 του Υπ. Δικαιοσύνης αφορά τροποποιήσεις στις διατάξεις της παραγράφου 39 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του νόµου
4093/2012 και ορίζεται ότι η καταβολή της τέταρτης δόσης
της έκτακτης παροχής στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
θα πραγµατοποιηθεί έως την 31η Ιανουαρίου 2013 και που
κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας

για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5912.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των εγκληµατιών από τις δικαστικές αρχές. τόµ. Θ, σ.
6720, 6721.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δήµευση
και την εκποίηση των περιουσιών προσώπων που καταδικάστηκαν τελεσίδικα για οικονοµικά εγκλήµατα κατά του δηµοσίου. τόµ. Θ, σ. 6722.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποστελέχωση και την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής των Γραφείων των Οικονοµικών Εισαγγελέων. τόµ. Θ, σ. 6723,
6724.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
προσέλευση του Πρωθυπουργού κατά την "ώρα του Πρωθυπουργού", καθώς και των Υπουργών κατά τη διάρκεια
του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Ι, σ. 7783.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διεκδίκηση γερµανικών αποζηµιώσεων από τους κατοίκους Διστόµου Βοιωτίας. τόµ. Ι, σ. 7788, 7789.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7789.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο". τόµ. ΙΑ, σ. 8138, 8139.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". τόµ. ΙΑ, σ. 8147,
8148, 8155, 8156.
Αναφορά του στην αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό
Κοινωνικό Μέτωπο επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". τόµ. ΙΑ,
σ. 8147, 8156.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8501,
8512, 8513, 8517, 8555-8557, 8566, 8567, 8569, 8585,
8593, 8604-8606, 8639, 8640, τόµ. ΙΒ, σ. 8819.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8512,
8604.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ασφάλειας στις φυλακές Τρικάλων. τόµ. ΙΓ, σ. 10111,
10112.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα από την τοποθέτηση υπαλλήλων στις δικαστικές υπηρεσίες µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. τόµ. ΙΔ, σ.
10698.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποδράσεις από τις Φυλακές Τρικάλων. τόµ. ΙΕ, σ. 11243, 11244.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το συµβάν
στη Μανωλάδα και την έκθεση του Επιτρόπου του Συµβουλίου της Ευρώπης κ. Νιλς Μούιζνιεκς. τόµ. ΙΕ, σ. 11246,
11247.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόσυρση του σχεδίου νόµου για την καταπολέµηση του ρατσισµού
και της ξενοφοβίας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12022, 12024, 12025.
Αναφορά του στην απόφαση της Κυβέρνησης για την επιστράτευση των εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12024.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις πολεµικές αποζηµιώσεις από τις καταστροφές των στρατευµάτων
κατοχής. τόµ. ΙΗ, σ. 13273, 13274.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. τόµ. ΙΘ, σ.
13563.
Σ
ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 19.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 95,96.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την απόπειρα εξώδικου συµβιβασµού µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της "SIEMENS". τόµ. Α, σ. 542,543,558.
Οµιλία της σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις,
σχετικά α) µε τη µείωση των θέσεων στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της χώρας και β) µε τα προγράµµατα αυτεπιστασίας των δήµων. τόµ. Α, σ. 724, 726,
727.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στη λειτουργία του προγράµµατος του ΚΕΘΕΑ λόγω
καταστροφής των εγκαταστάσεών του κατά την πρόσφατη
εξέγερση στις φυλακές Κορυδαλλού. τόµ. Γ, σ. 2511,
2512.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 2958, 3217.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4045,
τόµ. Θ, σ. 6658, τόµ. ΚΑ, σ. 14811.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4336, 4337.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6140.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6533.
Οµιλία της στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων

κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6657, 6658.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7094.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8557.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10245.
Αναφορά της στην εκτέλεση ενταλµάτων σύλληψης στις
Σκουριές της Χαλκιδικής που πραγµατοποιήθηκε τα ξηµερώµατα της Τετάρτης 10/4/20013. τόµ. ΙΔ, σ. 10278.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ,
σ. 10278, 10279.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12042.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14824.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15196, 15197.
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας (Ν.Δ.).
τόµ. Α, σ. 12, 19.
Διορισµός του ως Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά δηµοσιεύµατα
στον Τύπο περί µείωσης των κλινών νοσηλείας και ιδιωτικοποίησης των δηµοσίων νοσοκοµείων της χώρας. τόµ. Α,
σ. 243,244.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δωρεάν εξέταση αλλοδαπών στα δηµόσια νοσοκοµεία σε βάρος Ελλήνων ασθενών. τόµ. Α, σ. 244,245.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη
άµεσων αναγκών ασφαλισµένων του ΕΟΠΥΥ σε φαρµακευτική και ιατρική περίθαλψη. τόµ. Α, σ. 510, 511, 512.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα στοιχεία
για τη µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης. τόµ. Α, σ. 512,
513.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που διαµορφώνεται από την πολιτική των περικοπών
στη φαρµακευτική περίθαλψη. τόµ. Α, σ. 514, 515.
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Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση δύο επίκαιρων ερωτήσεων, σχετικά µε το κόστος της υπηρεσίας τηλεφωνικών ραντεβού του ΕΟΠΥΥ. τόµ. Α, σ. 701, 702, 703.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 703.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας της νήσου Πάρου. τόµ. Α, σ.
704.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
φαρµάκων στους ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ. τόµ. Α, σ.
750,751,752.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση του δικαιώµατος όλων των πολιτών στη φαρµακευτική
περίθαλψη. τόµ. Α, σ. 753,754.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πλήρη στελέχωση
του νοσοκοµείου Λαµίας µε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. τόµ. Β, σ. 835, 836.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των οφειλών των ασφαλιστικών ταµείων στο Γενικό Νοσοκοµείο
Μυτιλήνης. τόµ. Β, σ. 836.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
του κόστους τηλεφωνικής κλήσης των ιατρικών ραντεβού
στα αφαλιστικά ταµεία αλλά και στα νοσοκοµεία. τόµ. Β, σ.
1020,1021,1022.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του ΕΟΠΥΥ. τόµ. Β, σ.
1023,1024.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο Κέντρο Υγείας
Νεάπολης του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Β, σ. 1159, 1160,
1161.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της πληρωµής των εφηµεριών των ειδικευοµένων γιατρών. τόµ. Γ, σ. 2522, 2523.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
στη συµµετοχή των ασφαλισµένων στη φαρµακευτική δαπάνη. τόµ. Γ, σ. 2524, 2525.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο για την υγεία των νεφροπαθών εξαιτίας της οικονοµικής δυσπραγίας του ΕΟΠΥΥ. τόµ. Ε, σ. 3966,3967.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πρωτοβάθµια υγειονοµική περίθαλψη στη Χίο. τόµ. Ε, σ. 3967,3968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4454, 4455.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
στην αγορά φαρµάκων. τόµ. ΣΤ, σ. 4759, 4760.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Πρότυπο
Ειδικό Οικοτροφείο "οι Άγιοι Ανάργυροι" στην Κάντζα
Παλλήνης. τόµ. ΣΤ, σ. 4897, 4898.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στελέχωσης και λειτουργίας των τοπικών γραµµατειών επικοινωνίας για το ραντεβού του ΕΟΠΥΥ. τόµ. Ζ, σ. 4951, 4952.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την προπληρωµή των
αιµοκαθάρσεων από τους νεφροπαθείς προκειµένου να νοσηλευτούν. τόµ. Ζ, σ. 4953, 4954.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη σχεδιαζόµενη κατάργηση του Ινστιτούτου Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ). τόµ. Ζ, σ. 5107, 5108.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του
ΕΟΠΥΥ και τα αδιέξοδα της ακολουθούµενης πολιτικής
στην πρωτοβάθµια περίθαλψη. τόµ. Ζ, σ. 5740-5742, 5753,
5755, 5756, 5757, 5760, 5761.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιβά-

ρυνση των πασχόντων από µεσογειακή αναιµία, µετά την
αλλαγή του καθεστώτος συµµετοχής στα φάρµακα. τόµ. Θ,
σ. 6898, 6899.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
φαρµάκων στην ελληνική αγορά. τόµ. Ι, σ. 7793, 7794.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις ιδιωτικές εταιρείες
τηλεφωνικών ραντεβού για τον ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΑ, σ. 8116,
8117.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση του αριθµού των θέσεων ΤΕ Νοσηλευτών στο "Βενιζέλειο - Πανάνειο" Νοσοκοµείο Ηρακλείου. τόµ. ΙΒ, σ. 9153, 9154.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση χορήγησης των οδοιπορικών στους νεφροπαθείς. τόµ. ΙΒ, σ.
9155, 9156.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
στα ιατρεία του ΕΟΠΥΥ και στο Νοσοκοµείο Ρεθύµνου.
τόµ. ΙΓ, σ. 9689, 9690, 9691.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την οικονοµική επιβάρυνση της Ελληνικής Φαρµακοβιοµηχανίας από την ακολουθούµενη πολιτική στη συνταγογράφηση και κοστολόγηση των φαρµάκων. τόµ. ΙΓ, σ. 9851, 9852, 9853.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις µεταµοσχεύσεις
οργάνων από θανόντα δότη και την υποχρεωτική αφαίρεσή
τους από το 2013 µε βάση το ν. 3984/2011. τόµ. ΙΓ, σ.
9853, 9854.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των οδοιπορικών στους νεφροπαθείς του δηµοσίου. τόµ. ΙΓ, σ.
9855, 9856.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την απόδοση των δαπανών µετακίνησης των αιµοκαθαροµένων ασφαλισµένων
από τον ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΔ, σ. 10177, 10178.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αναθεώρηση της
απόφασης του ΕΟΠΥΥ για µείωση του αριθµού συνεδριών
και το ποσού που δικαιολογεί για λογοθεραπεία. τόµ. ΙΔ, σ.
10784, 10785.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δυσλειτουργίες του ΕΚΑΒ και τη διακοµιδή ασθενών στο Νοµό
Ευβοίας. τόµ. ΙΕ, σ. 11316, 11317.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ στις
Κυκλάδες. τόµ. ΙΖ, σ. 12856, 12857.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα, τις καθυστερήσεις και τις αµφιταλαντεύσεις στη
λειτουργία του ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΗ, σ. 13255, 13256-13258,
13269.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας. τόµ. ΙΘ, σ. 13564.
ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ξάνθης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α, σ. 12, 19.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή"
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 971.
Αναφορά του στην γενική απεργία της 26ης Σεπτεµβρίου
2012. τόµ. Γ, σ. 1795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Επείγουσες ρυθµίσεις επενδυτικών σχεδίων
ν.3908/2011 και π.δ. 33/2011". τόµ. Γ, σ. 1795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετι-
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κού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας έτους 2012" και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2597, 2842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 2959 - 2961.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2011 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013. τόµ. Ε, σ. 3989.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 32 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9550.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10703.
Οµιλία του συζήτηση, επί της προτάσεως που κατέθεσαν
πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού
της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και
λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα
της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’
και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12786.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14461.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων". τόµ. ΚΔ, σ. 1701, 1749.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο
34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι και στο κόµµα
"Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 1749.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των
θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 1869.
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Βύρωνα
Πολύδωρα, µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει την εκλογική
περιφέρεια Ν. Μεσσηνίας. τόµ. Α, σ. 5.

Διορισµός του ως Πρωθυπουργός, σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 83/20-6-2012 Προεδρικού Διατάγµατος. τόµ. Α, σ.
28.
Επιστολή του , προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" και µε την οποία ανακοινώνονται προς το Σώµα τα Προεδρικά Διατάγµατα
82/20-6-2012, 83/20-6-2012, 84/21-6-2012, 86/21-62012 και 87/22-6-2012. τόµ. Α, σ. 28-32.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μεσσηνίας. τόµ. Α, σ. 43.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί τα Προεδρικά Διατάγµατα 89/5-7-2012 και 90/5-7-2012 µε θέµα: "Κυβερνητική Μεταβολή". τόµ. Α, σ. 43-44, 199-202.
Οµιλία του των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησής του. τόµ. Α, σ. 46-50.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4134-4137,
4138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4545-4549.
Οµιλία του στην προ ηµερήσιας διατάξεως συζήτηση σε
επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: "Τα προβλήµατα του
αγροτικού κόσµου". τόµ. ΙΑ, σ. 8325-8329, 8345-8348,
8358.
ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κερκύρας (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 19.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1095.
Αναφορά του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και
ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ.
Β, σ. 1096, 1147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1147,1148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3285, 3286, 3740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογι-
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σµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ)1338/2001 και (ΕΕ)1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5526-5528, 5585,
5586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6149, 6244, 6245.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8075.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8703.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10911.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 4, 5, 19, 20, 30, 38, 39, 43, 44,
48 και 49 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 447
και ειδικό 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10991.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11219.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΘ, σ. 13514,
13552, 13553.
Οµιλία του στο σχέδιο του νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της
Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13514-13516, 13552, 13553,
13554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14857.
ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Μεσσηνίας (Ν.Δ.) τόµ. Α,
σ. 12, 19.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 100.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Νοσοκοµείο Κυπαρισσίας του Νοµού Μεσσηνίας. τόµ. Β, σ.
958,959.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6241, 6242.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανά-

πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 12142-12144, 12153, 12154.
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α, σ. 12, 19.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 178.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των ν.
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών" και που αφορά ιδίως την προσθήκη-αναδιατύπωση του άρθρου 4 κατά τη
συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων
για τη συµφωνία συµβιβασµού µε την υπόθεση "SIEMENS".
τόµ. Β, σ. 841.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 873 – 875, 921-923.
Οµιλία του επί της απόσυρσης της παραγράφου 4 του άρθρου 4 που είχε προστεθεί σαν νοµοτεχνική βελτίωση στη
Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων για τη συµφωνία συµβιβασµού µε τη "SIEMENS" στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 983.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4283-4286.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην
προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
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Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 4974, 4975, 4996.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4996.
Αναφορά του στην ένοπλη επίθεση στα γραφεία της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Η, σ. 6343.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων
Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε
τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο
"Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ"
και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων"
και άλλες επείγουσες διατάξεις" το οποίο εισάγεται προς
συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Η, σ.
6343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6343.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: "α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Ι, σ. 7826, 7890, 7891, 7893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8042, 8064.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11356.
Αναφορά του στη 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Μνήµης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. τόµ. ΚΔ, σ. 1660.
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηρακλείου (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 19.

Εκλογή του για το αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής της
ΙΕ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου. τόµ. Α, σ. 40.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4455, 4456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12918, 12919.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 934-936.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2024-2026, 2071, 2072,
2114.
ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λέσβου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α, σ. 12, 19.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 7855.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10872.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 4, 5, 19, 20, 30, 38, 39, 43, 44,
48 και 49 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 447
και ειδικό 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10988.
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΜΟΣ
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων της Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραµµένου. τόµ. Α, σ. 29.
ΣΙΟΥΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καρδίτσης (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 19.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4395.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρη-
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σκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6540.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων µείωσης των τιµών των ειδών βασικών αναγκών. τόµ.
Θ, σ. 7161, 7162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10890, 10891.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την έγκριση πρότασης για συζήτηση τροπολογιών (572 και 593)
που αφορούν το θέµα της κατάργησης της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάργηση υπουργικής απόφασης που εξειδικεύει αυτήν την γενικής ισχύος Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου σε ό,τι αφορά την ΕΡΤ και που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13404.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΚΑ, σ.
14826.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14836, 14837.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο
34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι και στο κόµµα
"Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 1760.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων". τόµ. ΚΔ, σ. 1760.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΚΔ, σ. 1763.
ΣΙΩΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Σερρών (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 12, 19.
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α, σ. 12, 19.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4450.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, ότι αποδέχεται την επανένταξή του/της στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14949, 14950.
ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Καρδίτσης (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 19.
Αναφορά της σε τρέχοντα δηµοσιεύµατα που στοχοποιούν πολιτικά πρόσωπα. τόµ. Γ, σ. 2130.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετι-

κού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2130.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4344, 4345.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου
2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4804, 4805.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στρατηγική και το σχεδιασµό για την ανασυγκρότηση του αγροτικού
τοµέα. τόµ. Ζ, σ. 5171, 5172, 5173.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5895.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6165, 6166, 6247, 6248.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6500, 6501.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8593.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταστροφές του δικτύου ηλεκτροδότησης στην Περιφέρεια
Καρδίτσας. τόµ. ΙΑ, σ. 8772.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9604.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΓ, σ.
9888.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10054.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
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του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ,
σ. 10284.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11162.
Οµιλία της στη συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11530.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11530-11532.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής Αρχής για άρση της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Κεφαλογιάννη, Χ. Κέλλα, Σ.
Γεωργιάδη και Μ. Κασσή. τόµ. ΙΖ, σ. 12398.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13339.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14918, 14919.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 832.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1189, 1190.
ΣΚΟΠΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παρακράτηση µέρους των συντάξεων των ψυχικά πασχόντων ατόµων που φιλοξενούνται σε µονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. τόµ. Α, σ. 264,265.
Διορισµός της ως Υφυπουργού Υγείας της Κυβέρνησης
Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων για την ψυχική υγεία. τόµ. Β, σ. 833,
834.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το δηµόσιο σύστηµα περίθαλψης. τόµ. Δ, σ. 2916,2917,2918.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας Βορειοανατολικών και Δυτικών Κυκλάδων. τόµ. Ε, σ.
3408,3409.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τις χρηµατοδοτήσεις
προς τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). τόµ. ΣΤ, σ.
4677, 4678.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τη βιωσιµότητα των
Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
Ψυχοκοινωνικής Υγείας. τόµ. Ε, σ. 3969,3970.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη ραγδαία αύξηση µόλυνσης από τον ιό HIV µεταξύ των χρηστών ενέσιµων ναρκωτικών. τόµ. Ζ, σ. 5179,
5180.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αυξηµένο κίνδυνο κατάρρευσης των δοµών ψυχικής υγείας των
Μ.Κ.Ο. τόµ. Ζ, σ. 5185.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ακαταλ-

ληλότητα του πόσιµου νερού στα Γιάλτρα Αιδηψού. τόµ. Θ,
σ. 7059, 7060.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου. τόµ.
Θ, σ. 7060, 7061.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της Εταιρείας
Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΕΨΥΚΑ).
τόµ. Ι, σ. 7935, 7936.
Οµιλία της στην ειδική συνεδρίαση που διεξάγεται µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. ΙΑ, σ. 8786.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη ψυχιατρική κλινική του Νοσοκοµείου Άρτας. τόµ.
ΙΓ, σ. 9785, 9786.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταβληθείσες µισθολογικές παροχές στους εργαζόµενους στον ΟΚΑΝΑ. τόµ. ΙΕ, σ. 11296, 11297.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του Ειδικού Προγράµµατος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση απεξαρτηµένων ατόµων στα ψυχιατρικά νοσοκοµεία
Αθήνας και Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΕ, σ. 11297, 11298.
Παραίτησή της από τη θέση της Υφυπουργού Υγείας. τόµ.
ΙΘ, σ. 13563.
ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Διορισµός του ως Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων της Κυβέρνησης Αντωνίου Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εναρµονισµένες πρακτικές τιµών απο κτηνοτροφικές επιχειρήσεις.
τόµ. Α, σ. 816,817.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση του παρεµπορίου. τόµ. Β, σ.
955,956.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την συγχώνευση της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΚΑΘ ΑΕ)
µε τον Οργανισµό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ ΑΕ) τόµ. Γ, σ. 1839,1840.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2353, 2371, 2372, 2373,
2375,2376, 2400, 2406, 2407, 2408.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενεργοποίηση του Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης. τόµ. Γ, σ. 2519, 2520.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µείωση των τιµών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. τόµ. Δ, σ. 2940,2941.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε δηµοσιεύµατα για
άρση της απαγόρευσης πλειστηριασµών ακινήτων αξίας µέχρι 200 χιλιάδων ευρώ. τόµ. Δ, σ. 2954,2955.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4400, 4401, 4402.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4401.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
των τιµών των βασικών καταναλωτικών αγαθών και εφοδίων παραγωγής. τόµ. ΣΤ, σ. 4857, 4858.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέσπιση
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ειδικής σήµανσης που θα πιστοποιεί την ελληνική προέλευση των προϊόντων. τόµ. ΣΤ, σ. 4893, 4894, 4895.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4895.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον έλεγχο των τιµών των βασικών λιπασµάτων.
τόµ. ΣΤ, σ. 4896.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανακούφιση των δανειοληπτών. τόµ. Ζ, σ.
5462, 5463.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διάθεση
γαλακτοκοµικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές. τόµ. Ζ, σ.
5482, 5483.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων της αντιµετώπισης της ακρίβειας στην αγορά. τόµ. Θ,
σ. 6980.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων µείωσης των τιµών των ειδών βασικών αναγκών. τόµ.
Θ, σ. 7161, 7162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας" και άλλες διατάξεις. τόµ. Ι, σ. 7980,
7981, 7990, 7991, 7992, 7993.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις υπέρογκες χρεώσεις των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. τόµ. ΙΑ,
σ. 8220, 8221.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θεσµική
ανεπάρκεια στον έλεγχο του αθέµιτου ανταγωνισµού στη
χώρα µας. τόµ. ΙΑ, σ. 8272, 8273, 8274.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάσταση συστήµατος εισροών και εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου
και της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΓ, σ. 9833, 9834.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέσπιση
συστήµατος εισροών-εκροών στα πρατήρια καυσίµων για
την αποφυγή της λαθρεµπορίας και της φοροδιαφυγής.
τόµ. ΙΔ, σ. 10770, 10771.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συµπεριφορά τραπεζικού ιδρύµατος προς τον Εκδοτικό Οίκο "ΠΑΠΑΖΗΣΗ". τόµ. ΙΕ, σ. 11075, 11076.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση των καταθέσεων των Ελλήνων αποταµιευτών/οφειλετών από τις τράπεζες, για απαιτήσεις τους προς αυτούς
χωρίς την τήρηση των διαδικασιών του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας. τόµ. ΙΕ, σ. 11240, 11241.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των πωλητών των λαϊκών αγορών. τόµ. ΙΕ, σ. 11241,
11242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11338.
Οµιλία του στη συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11514, 11521, 11543, 11544,
11548, 11791, 12000, 12002, 12006, 12010, 12013,
12014.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών άσχετων µε τα υπό συζήτηση νοµοσχέδια. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11521.

Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 12158, 12159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μνηµόνιο Κατανόησης
στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του
Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του
Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12276.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12904, 12910.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενδεχόµενη άρση της αναστολής στους πλειστηριασµού της πρώτης κατοικίας από τον Ιανουάριο του 2014. τόµ. ΙΗ, σ.
13167, 13168, 13169.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις υψηλές
τιµές σε βασικά αγαθά στη χώρα µας. τόµ. ΙΗ, σ. 13169,
13170.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και διορισµό του στη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας. τόµ. ΙΘ, σ. 13564, 13565.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόρριψη σχεδίου δράσης για τον κλάδο της γούνας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. τόµ. Κ, σ. 14430, 14431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 92, 93, 244, 254-256, 257.
Αναφορά του στην επέτειο των 39 χρόνων από την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΚΒ, σ. 254.
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Τρικάλων (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 19.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα, τη χρηµατοδότηση και την πορεία των έργων κατασκευής του αυτοκινητόδροµου της Κεντρικής Ελλάδας Ε65. τόµ. Α, σ. 695.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2349, 2350, 2358, 2400,
2401.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4405.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6169.
Αναφορά του στην ένοπλη επίθεση στα γραφεία της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Η, σ. 6332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευ-
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ρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6569.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: "α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Ι, σ. 7881.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11177.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 12910,
13404, 13408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13322, 13404, 13409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14972, 14973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1280.
ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λευκάδος (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 19.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 90.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παράνοµη κατασκήνωση σε αιγιαλούς, παραλίες και σε κοινόχρηστους χώρους γενικότερα. τόµ. Α, σ. 437.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο
των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1688.
Επιστολή του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σα-

µαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ε. Μεϊµαράκη, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΣΤ, σ. 4651.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6530.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9624, 9646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10086.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει την αποδοχή της επανένταξής του στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 13738.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15205.
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ (ΑΡΗΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 19.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4551.
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Χανίων (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 19.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα αποτελέσµατα στην ελληνική οικονοµία από την εφαρµογή της πολιτικής των αποκρατικοποιήσεων. τόµ. Α, σ. 247.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα - Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας" και άλλες διατάξεις. τόµ. Ι, σ. 7959.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την φορολογική επιβάρυνση στα νησιά του Αιγαίου. τόµ. Ι, σ. 8019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9956, 9957, 10046, 10096.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μνηµόνιο Κατανόησης
στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του
Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του
Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12289.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12863.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
και τη φορολόγηση των υπεράκτιων (offshore) εταιρειών.
τόµ. ΙΗ, σ. 13460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2002 στη Διεθνή Σύµβαση των Αθηνών σχετικά µε τη θαλάσσια µεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους, του 1974". τόµ. ΚΔ, σ. 1909.
ΣΤΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Βοιωτίας (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 19.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις, τους µισθούς και τις συντάξεις. τόµ. Γ, σ.
2194, 2200, 2207, 2211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"". τόµ. Γ, σ. 2484.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 30 και
ειδικό αριθµό 2, η οποία αφορά στη ρύθµιση καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση εργοδοτικής
εισφοράς υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. τόµ. Γ, σ. 2485.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4378, 4379.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6160.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διεκδίκηση γερµανικών αποζηµιώσεων από τους κατοίκους Διστόµου Βοιωτίας. τόµ. Ι, σ. 7787, 7788, 7789.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαρκή
στελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου Θηβών. τόµ. ΙΒ, σ.
9118, 9119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9752.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ, σ.
9752.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση κατά µεταναστών
εργατών στα φραουλοχώραφα της Νέας Μανωλάδας Ηλείας. τόµ. ΙΕ, σ. 11045.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάρ-

γηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 11045.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οφειλές της Γερµανίας προς την Ελλάδα. τόµ. ΙΕ, σ. 11186.
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Διορισµός του ως Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών
της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 30.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Φθιώτιδας (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 43.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 179.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
προστασίας των καταναλωτών από τη λειτουργία των ανταλλακτηρίων χρυσού και των ενεχυροδανειστηρίων. τόµ. Α, σ.
413,414.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
των µισθών των Δικαστικών Λειτουργών. τόµ. Α, σ. 415.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ανάκλησης της ιδιωτικοποίησης της ΑΤΕ. τόµ. Α, σ.
416,417,418.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιπτώσεις του µνηµονίου στην ελληνική οικονοµία και την ανάγκη αποζηµίωσης της χώρας. τόµ. Α, σ. 423,424.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στη ρύθµιση των δανείων των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων νοµών. τόµ. Α, σ. 628,630.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση της "ΛΑΡΚΟ".
τόµ. Α, σ. 651,652.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις νοµικές
ενέργειες για την είσπραξη από την Γερµανία των πολεµικών επανορθώσεων. τόµ. Α, σ. 705, 706.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις "περικοπές στους πολύτεκνους, τα ειδικά µισθολόγια και τις αµοιβές Βουλευτών". τόµ. Α, σ. 768,769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 864, 872, 877, 881, 882, 885, 917, 925,
926, 927, 933, 981.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 917,
926, τόµ. ΣΤ, σ. 4478, τόµ. ΙΒ, σ. 9176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1054,1058,1078-1080,1082,1101, 1127,1133.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έγκαιρη
καταβολή συντάξεων στους δηµοσίους υπαλλήλους. τόµ. Γ,
σ. 1774,1775.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
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παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3360, 3386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4280, 4309, 4333-4335,
4377, 4387, 4389, 4477, 4478.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις που τέθηκαν από το Eurogroup της
12ης Νοεµβρίου για την εκταµίευση της δόσης των 31,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. τόµ. ΣΤ, σ. 4859, 4860.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την τακτική και αποτελεσµατική συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της πόλης της Θεσσαλονίκης και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ, σ. 5058, 5059.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α) "Κύρωση του Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας στο Πρωτόκολλο µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας που υπεγράφη στη Βέρνη, στις 4 Νοεµβρίου 2010 και
τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος
και το συνηµµένο στη Σύµβαση Πρωτόκολλο" και β) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του
εισοδήµατος". τόµ. Ζ, σ. 5496.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ)1338/2001 και (ΕΕ)1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5519, 5540-5542,
5580, 5588, 5600, 5612.
Αναφορά του στην ένοπλη επίθεση στα γραφεία της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Η, σ. 6331.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού

Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων
Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε
τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο
"Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ"
και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων"
και άλλες επείγουσες διατάξεις" το οποίο εισάγεται προς
συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Η, σ.
6331.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6363, 6371, 6375, 6389.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιµα. τόµ. Θ, σ.
6708, 6709.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιπτώσεις από την αύξηση της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης.
τόµ. Θ, σ. 6737, 6738.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος από τον ΟΠΑΔ. τόµ. Θ, σ.
7056, 7057.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: "α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Ι, σ. 7832,7894.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8051, 8060-8062, 8063, 8064, 8069, 8071, 8081.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους ασφαλισµένους της ασφαλιστικής εταιρείας "EVIMA" µετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της. τόµ. ΙΑ, σ. 8206,
8207.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόκλιση των δηµοσίων εσόδων και τον κίνδυνο λήψης νέων µέτρων. τόµ. ΙΑ, σ. 8208, 8209.
Αναφορά του στο ατύχηµα που έλαβε χώρα στην οροφή
της Αίθουσας της Ολοµέλειας και που παραλίγο να στοιχί-
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σει τη ζωή ενός εργαζοµένου της Βουλής. τόµ. ΙΑ, σ. 8265.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
των εργασιών της Οµάδας εργασίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά µε τις γερµανικές αποζηµιώσεις.
τόµ. ΙΑ, σ. 8265, 8266.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κόστος
λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών. τόµ. ΙΑ, σ. 8467,
8468.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από απόφαση του Eurogroup για τα πιστωτικά της ιδρύµατα. τόµ.
ΙΒ, σ. 9174, 9195, 9471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9176, 9184, 9195, 9202, 9203,
9222, 9223, 9224, 9456, 9461, 9465, 9470, τόµ. ΙΓ, σ.
9541.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναζήτηση πηγών εσόδων για το Δηµόσιο από την αξιοποίηση των
εθνικών κληροδοτηµάτων, των σχολαζουσών κληρονοµιών, καθώς και των καταπατηµένων ακινήτων. τόµ. ΙΓ, σ.
10120.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την περικοπή των συντάξεων που απονέµονται στις οικογένειες των πεσόντων
των τριών Όπλων των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. ΙΕ, σ.
11103.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το
πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για
την τροποποίηση και βελτίωση των συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11143, 11151,
11152, 11158, 11164-11166, 11167, 11172, 11175,
11204, 11209, 11218, 11219, 11225, 11227, 11230,
11231, 11238, 11258, 11277-11279.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οφειλές της Γερµανίας προς την Ελλάδα. τόµ. ΙΕ, σ. 11193.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των
συνταξιοδοτούµενων πολύτεκνων δηµοσίων υπαλλήλων.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 12107, 12108.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα
τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παρ. 1-3 του
Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού της Βουλής,
µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν
λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας
στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.)
και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ,
σ. 12827.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θε-

µάτων της Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ.
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13584, 13589, 13591,
13592.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Αµυντική
Βιοµηχανία της χώρας µας. τόµ. ΙΘ, σ. 13825, 13826.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
332, 335, 356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 467,
469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 816, 825, 827, 838840, 851, 854, 858, 860, 865-868, 880, 882, 886, 888,
890.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη δυσαρµονία των στοιχείων του κρατικού προϋπολογισµού 2013
µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονοµικών. τόµ. ΚΔ, σ. 2134-2136, 2143, 2144.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διορισµός του ως Υπουργού Επικρατείας της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 30.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην
προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 4982, 4986, 4989-4991.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15100, 15101.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΚΑ, σ.
15191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15191, 15203, 15204, 15245.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Γερµανού Υπουργού
Οικονοµικών κ. Σόιµπλε στην Αθήνα, στο κατοχικό δάνειο
και τις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. ΚΑ, σ. 15204,
15205.
Αναφορά του στην επίθεση που δέχτηκε ο Υπουργός Υγείας κ. Σ. Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του στο Αττικό
Νοσοκοµείο. τόµ. ΚΑ, σ. 15211.
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ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ ΔΟΝΥΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Πέλλης (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3286.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4392.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη συνέχιση λειτουργίας του Ινστιτούτου Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών του Νοµού
Πέλλας. τόµ. ΣΤ, σ. 4673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6170, 6171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7079, 7080, 7093, 7118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 7853.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατι-

κότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΓ, σ.
9897.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14910.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 509-511, 574.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΚΒ, σ. 574.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1207.
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Σερρών (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 20.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2140, 2141, 2165.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2144,
τόµ. Η, σ. 6556.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου
2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4806, 4823.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8563,
8601, 8628, 8629.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 15003, 15004.
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Φθιώτιδας (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 20.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 105.
Επιστολή του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σα-

554
µαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Δ, σ. 2928.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6172, 6173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14999.
Αναφορά του στην επίθεση που δέχτηκε ο Υπουργός Υγείας κ. Σ. Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του στο Αττικό
Νοσοκοµείο. τόµ. ΚΑ, σ. 15189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15189-15191.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Γερµανού Υπουργού
Οικονοµικών κ. Σόιµπλε στην Αθήνα, στο κατοχικό δάνειο
και τις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. ΚΑ, σ. 15191.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη δυσαρµονία των στοιχείων του κρατικού προϋπολογισµού 2013
µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονοµικών. τόµ. ΚΔ, σ. 2130, 2131, 2141.
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραµµένου. τόµ. Α, σ. 29.
Διορισµός του ως Υπουργού Οικονοµικών της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 44.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 77,7880, 195,196.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιπτώσεις από τη διάλυση της ΑΤΕ στους µικρούς και µεσαίους
γεωργούς και κτηνοτρόφους. τόµ. Α, σ. 535, 536.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την απόπειρα εξώδικου συµβιβασµού µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της "SIEMENS". τόµ. Α, σ. 539, 544, 545, 551,
552, 560,561.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επαφές
του Πρωθυπουργού µε ξένους ηγέτες και τη συνέχιση της εφαρµογής της πολιτικής του Μνηµονίου. τόµ. Α, σ.
643,645.
Αναφορά του στη διαδικασία εκλογής της νέας διοίκησης
του Ταµείου Αξιολόγησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). τόµ. Α, σ. 756.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. τόµ. Α, σ.
756,758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετι-

κού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3250,3251,3255,3259,3260, 3298, 3306, 3307, 3308,
3315, 3731, 3734, 3744, 3745, 3775, 3776, 3822.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3298,
3306, 3308, τόµ. Η, σ. 13239.
Αναφορά του στη διάταξη σχετικά µε την ένταξη του Ταµείου των Δηµοσιογράφων στο ΕΟΠΥΥ. τόµ. Ε, σ. 3734,
3775.
Δήλωσή του ότι αποσύρει την τροπολογία µε γενικό αριθµό 37 και ειδικό αριθµό 16 που είχε κατατεθεί στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει" (Α’ 174), της από 7
Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε
ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και
την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6)" (Α’
175) και άλλες διατάξεις" και που είναι σχετική µε το
ν.2971/2001 "Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ε, σ. 3822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4086, 4089,
4100, 4101.
Αναφορά του στη νοµοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε
από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρα επί της παραγράφου Γ.1. του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "
Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016", που αφορά του υπαλλήλους της Βουλής και στην απόσυρση αυτής. τόµ. ΣΤ, σ.
4089, 4091, 4096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4296, 4347, 4426-4429,
4542, 4543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6104, 6105-6107, 6113, 6217, 6263, 6274,
6275.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "Ανταλλάξιµη Περιουσία" και τις υποχρεώσεις της ελληνικής πολιτείας. τόµ. Θ, σ. 6716, 6717.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση των ολυµπιακών εγκαταστάσεων και το κόστος συντήρησής τους. τόµ. Θ, σ. 6718, 6719.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη δηµόσια οµολογία στελεχών του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου περί "λάθους" στο δηµοσιονοµικό
πολλαπλασιαστή. τόµ. Ι, σ. 8009, 8012, 8013.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου
Οικονοµικών και Νοµισµατικών θεµάτων κ. Όλι Ρεν. τόµ.
Ι, σ. 8010, 8012.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη διάλυση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. τόµ. ΙΓ, σ. 10157-10159,
10160, 10171, 10172, 10173, 10175.
Αναφορά του στην αποτυχία συγχώνευσης της Εθνικής
Τράπεζας µε τη Eurobank. τόµ. ΙΓ, σ. 10171, 10172.
Αναφορά του στην απόρρητη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις γερµανικές επανορθώσεις.
τόµ. ΙΓ, σ. 10172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10883.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δηµοσίου. τόµ. ΙΕ, σ. 11053, 11054, 11055.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
που διατρέχουν οι χώρες του ευρώ από τη διακοπή της χρηµατοδότησης των τραπεζών τους µέσω ELA από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. τόµ. ΙΕ, σ. 11056, 11058.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11364, 11365,
11366, 11368, 11369, 11384, 11394, 11398, 11415,
11422.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραδοχή του λάθους από τους δανειστές, τις ελληνικές θέσεις και
την επικείµενη Σύνοδο Κορυφής. τόµ. ΙΗ, σ. 13234,
13236.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ και στην απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας. τόµ. ΙΗ, σ. 13234, 13236, 13240, τόµ. ΙΘ, σ.
13571, 13573.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δηλώσεις
του Πρωθυπουργού του Λουξεµβούργου κ. Γιούνκερ περί
στοιχείων Ελλήνων καταθετών στις τράπεζες του Μεγάλου
Δουκάτου. τόµ. ΙΗ, σ. 13240.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ.
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13547, 13569, 13570,
13571.
Αναφορά του στη νέα σύσταση της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΘ,
σ. 13571.
Αναφορά του στην πληρωµή οµολόγων από το Ελληνικό
Κράτος. τόµ. ΙΘ, σ. 13573, 13574, 13578.
Αναφορά του στο ενδεχόµενο κουρέµατος των καταθέσεων. τόµ. ΙΘ, σ. 13578.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14790, 14801, 14895, 14937,
14940, 14940, 14953, 14979, 14980, 14982.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 905.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δι-

καιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 936, 944, 950, 957, 959.
ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 20.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 156.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις,
σχετικά α) µε τη µείωση των θέσεων στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της χώρας και β) µε τα προγράµµατα αυτεπιστασίας των δήµων. τόµ. Α, σ. 724,726.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόµατα. τόµ. Α, σ. 773, 774, 789,
790, 794.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις, τους µισθούς και τις συντάξεις. τόµ. Γ, σ.
2198, 2210, 2212.
Αναφορά του στον αγώνα των εργαζοµένων των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, στις αγροτικές κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο της Κρήτης και στις συλλήψεις έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. τόµ. Γ, σ. 2369.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2369-2371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"". τόµ. Γ, σ. 2475, 2481, 2490,
2494.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 30 και
ειδικό αριθµό 2, η οποία αφορά στη ρύθµιση καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση εργοδοτικής
εισφοράς υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. τόµ. Γ, σ. 2476, 2481, 2494.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το δηµόσιο σύστηµα περίθαλψης. τόµ. Δ, σ. 2900,2915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3272.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο για την υγεία των νεφροπαθών εξαιτίας της οικονοµικής δυσπραγίας του ΕΟΠΥΥ. τόµ. Ε, σ. 3965,3966,3967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4078.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4342.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην απονοµή των συντάξεων των ασφαλισµένων ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. τόµ. ΣΤ, σ. 4715, 4716,
4717.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου
2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4800.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στελέχωσης και λειτουργίας των τοπικών γραµµατειών επικοινωνίας για το ραντεβού του ΕΟΠΥΥ. τόµ. Ζ, σ. 4951.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης των αστέγων. τόµ. Ζ, σ. 5114, 5115, 5116.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5115,
5144, 5751, τόµ. ΙΕ, σ. 11032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών
Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5135,
5144.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του
ΕΟΠΥΥ και τα αδιέξοδα της ακολουθούµενης πολιτικής
στην πρωτοβάθµια περίθαλψη. τόµ. Ζ, σ. 5734, 5735,
5740, 5751, 5752, 5756.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα Προγράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας. τόµ. Η, σ. 5789-5791,
5841, 5842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5861, 5862, 5912, 5982.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
τροπολογία 119/18 του Υπ. Δικαιοσύνης αφορά τροποποιήσεις στις διατάξεις της παραγράφου 39 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του νόµου
4093/2012 και ορίζεται ότι η καταβολή της τέταρτης δόσης
της έκτακτης παροχής στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
θα πραγµατοποιηθεί έως την 31η Ιανουαρίου 2013 και που
κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5912.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρ-

µοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6199.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Η, σ. 6200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6385, 6386.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα αποθεµατικά και
την ακίνητη περιουσία των καταργούµενων φορέων, του
Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)και του Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ). τόµ. Θ, σ. 6751, 6752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθµόν 7/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου (Α’39), (Α’188)". τόµ. Θ, σ. 6860.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών και στην επίταξή τους. τόµ. Ι, σ. 7249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Ι, σ.
7249.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη µεταχείριση υπαλλήλου των Κρατικών Λαχείων από τη Διοίκηση του Υπουργείου. τόµ. Ι, σ. 7820, 7821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας" και άλλες διατάξεις. τόµ. Ι, σ. 7970.
Αναφορά του στο ατύχηµα που έλαβε χώρα στην οροφή
της Αίθουσας της Ολοµέλειας και που παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή ενός εργαζοµένου της Βουλής. τόµ. ΙΑ, σ. 8280.
Αναφορά του στα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στο
λεκανοπέδιο της Αττικής από την µεγάλη βροχόπτωση της
Παρασκευής 22 Φεβρουαρίου 2013. τόµ. ΙΑ, σ. 8280.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα έκτακτα µέτρα υποστήριξης των ανέργων. τόµ. ΙΑ, σ. 8314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8580, 8581.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από την
απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο και τα πιστωτικά
της ιδρύµατα. τόµ. ΙΓ, σ. 9701.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνι-
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κής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9701, 9703, 9858, 9859, 9900.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10886, 10887.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση κατά µεταναστών
εργατών στα φραουλοχώραφα της Νέας Μανωλάδας Ηλείας. τόµ. ΙΕ, σ. 10996.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 10996-10998, 11045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11252, 11253.
Αναφορά του σε διατάξεις του πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών που πρόκειται να κατατεθεί στη
Βουλή µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΕ, σ.
11253.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11355, 11356.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την απόλυση εκλεγµένου συνδικαλιστή στην εταιρεία "Bristol-Myers Squibb
Α.Ε.". τόµ. ΙΣΤ, σ. 12105, 12106.
Αναφορά του στην επέτειο των σαράντα χρόνων από την
ανταρσία του αντιτορπιλικού "ΒΕΛΟΣ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 12161.
Αναφορά του στην επέτειο από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαµπράκη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12161.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 12161, 12162, 12163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007 και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12312.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13196.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13196.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση προηγούµενης γνωµοδότησης του Υπουργείου Εργασίας για την
εφαρµογή του µισθολογίου του ΟΤΕ. τόµ. Κ, σ. 14138,
14139.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακων-

σταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14469, 14470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14850, 14851.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15234, 15235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 252.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 469,
472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 537.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων για τη
Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 716.
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ροδόπης (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 20.
Διορισµός του ως Υπουργού Εσωτερικών της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 29.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 81-83.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για δωρεάν ένταξη στους δηµόσιους παιδικούς σταθµούς όλων των παιδιών. τόµ. Α, σ. 280, 281, 282.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις,
σχετικά α) µε τη µείωση των θέσεων στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της χώρας και β) µε τα προγράµµατα αυτεπιστασίας των δήµων. τόµ. Α, σ. 725,727.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη εργασιακή οµηρία τριάντα τριών εργαζοµένων του Δήµου Διρφύων-Μεσσαπών του Νοµού Ευβοίας. τόµ. Α, σ. 763.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό χιλιάδων παιδιών από τους δηµόσιους παιδικούς σταθµούς. τόµ. Α, σ. 765,766.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
λειτουργίας των καλλιτεχνικών σχολών των δήµων λόγω έλλειψης προσωπικού. τόµ. Γ, σ. 2188.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων χρηµατοδότησης των σχολικών επιτροπών από τον
κρατικό προϋπολογισµό. τόµ. Γ, σ. 2230, 2231.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη
κενών θέσεων σε δηµοτικούς και κοινοτικούς παιδικούς
και βρεφονηπιακούς σταθµούς µε τη διαδικασία της κλήρωσης. τόµ. Γ, σ. 2336,2337.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δωρεάν
µετακινήσεις των µαθητών. τόµ. Γ, σ. 2428, 2429.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατανοµή των θέσεων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς σε βάρος των Δήµων της Κρήτης. τόµ. Γ, σ. 2429,
2430, 2431.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
καταβολής των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της
Δηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού και Αθλητισµού του Δήµου Κερατσινίου-Δραπετσώνας. τόµ. Γ, σ.
2431, 2432.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την περικοπή της επιχορήγησης των ΟΤΑ. τόµ. Γ, σ. 2537 - 2539,
2543, 2544, 2548, 2556, 2557.
Αναφορά του στην πληροφορία ότι στελέχη της τρόικας
έθεσαν θέµα εγκατάλειψης νησιών της ελληνικής επικράτειας µε πληθυσµό κάτω των εκατόν πενήντα κατοίκων. τόµ. Γ,
σ. 2543, 2544, 2549.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί παραχώρησης εκλογικού δικαιώµατος στους
Έλληνες του εξωτερικού. τόµ. Δ, σ. 2862, 2863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 2956, 3198, 3199 - 3201, 3220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4457.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης
Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην προσφυγή στο
ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου.
τόµ. Ζ, σ. 5010.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία των
Σταθµών Προσχολικής Αγωγής και των Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και παιδιών µε αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). τόµ. ΙΑ, σ. 8120.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µετάθεση
ηµεροµηνίας διεξαγωγής των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών. τόµ. ΙΑ, σ. 8466, 8467.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το εργασιακό µέλλον των εργαζοµένων στο πρόγραµµα "Βοήθεια στο
Σπίτι". τόµ. ΙΑ, σ. 8775, 8776.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υδροδότηση του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Γιάλτρων Δήµου Αιδηψού. τόµ. ΙΑ, σ. 8777.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας

του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10242, 10255, 10267-10270, 10273, 10667.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη καταβολή των δηµοτικών τελών από την εταιρία "Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11837, 11838.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα
τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παρ. 1-3 του
Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού της Βουλής,
µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου
Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού
δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν
λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας
στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.)
και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ,
σ. 12826.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών.
τόµ. ΙΘ, σ. 13563.
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Άρτης (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 20.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Νοσοκοµείου Άρτας. τόµ. Γ, σ. 2341.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2398.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6570.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9605.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στήριξη
των νέων αγροτών µέσα από το πρόγραµµα «Αλέξανδρος
Μπαλτατζής» και το Ταµείο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας.
τόµ. ΙΓ, σ. 9691, 9692.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10012.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενοποίηση των τµηµάτων Ελέγχου και Δικαστικού και τη µεταφορά
τους από τη ΔΟΥ Άρτας στη ΔΟΥ της Πρέβεζας. τόµ. ΙΘ, σ.
13597, 13598.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φο-
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ρολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14929, 14930.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1272.
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κυκλάδων (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 20.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 131,
τόµ. Η, σ. 5891, τόµ. ΚΑ, σ. 14860.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3293.
Αναφορά του στη διάταξη σχετικά µε την ένταξη του Ταµείου των Δηµοσιογράφων στο ΕΟΠΥΥ. τόµ. Ε, σ. 3742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5894.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6214.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6510.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κα-

τάθεση τροπολογιών άσχετων µε την πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 "Νέος τρόπος
έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές
διατάξεις (Α’249)"" και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ.
Θ, σ. 6785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν.
4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’249)"" και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Θ, σ. 6804, 6805.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις σε διδακτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό
των σχολείων στις Κυκλάδες. τόµ. Θ, σ. 7004, 7005.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 7854.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την φορολογική επιβάρυνση στα νησιά του Αιγαίου. τόµ. Ι, σ. 8018,
8019, 8034.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µαταίωση
της συγχώνευσης των Νοσοκοµείων Σύρου και Νάξου. τόµ.
ΙΔ, σ. 10690, 10691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10806-10808,
10861, 10862, 10877, 10926.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση
των οφειλών του προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ
του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας
και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
12704.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και
ειδικό 101, µε τίτλο: "Κύρωση της 11ης τροποποίησης της
υπ’ αριθµ. 001Β/00 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της εταιρίας µε την επωνυµία Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ (ΝΒΕΕ ΑΕ)", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση των οφειλών του
προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ του Υπουργικού
Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12704.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξοικονόµηση και τη διαχείριση του νερού στις Κυκλάδες. τόµ. ΙΘ,
σ. 13728, 13729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φο-
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ρολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 584.
Τ
ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Κορινθίας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 20.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα - Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6008.
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καρδίτσης (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 306, 307, 337.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων
που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 2281.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4357.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6495.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8595.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1200.

ΤΑΜΗΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Τρικάλων (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 20.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 146,147.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαδικασία αξιολόγησης των ιδιωτικών επενδύσεων και τη λειτουργία της αρµόδιας υπηρεσίας. τόµ. Γ, σ. 2227,2228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3739.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4413.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5893, 5894.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6517.
Οµιλία του στη συζήτηση για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Μ. Ταµήλου (3 δικογραφίες) και Η.
Κασιδιάρη. τόµ. ΙΒ, σ. 8862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10082.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10265, 10289.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11804.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13361, 13415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 813-815, 850, 851,
855, 886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1284, 1285.
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ιωαννίνων (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 20.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 141,142.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016". τόµ. ΣΤ, σ. 4034.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην
προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 4960-4962.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6094.
ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία
του
ως
Βουλευτή
Β’
Αθηνών
(ΣΥ.ΡΙΖ.Α./Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 20.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 109.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση των άρθρων του Ποινικού Κώδικα περί βλασφηµίας.
τόµ. Β, σ. 1042,1043,1044.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µαταίωση
έργου από το Υπουργείο Εσωτερικών προς όφελος του πολιτισµού. τόµ. Δ, σ. 2893,2894,2895.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα κρούσµατα βίας και την οργάνωση νεοναζιστικών πυρήνων στα σχολεία. τόµ. ΣΤ, σ. 4886, 4887.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ: Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευ-

ρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6411.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ). τόµ. Ι, σ. 7797,
7798.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Ταµήλου (3 δικογραφίες) και Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΒ, σ.
8867.
Οµιλία του στη συζήτηση για τις αιτήσεις άρσεις ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Η. Παναγιώταρου,
Ν. Κακλαµάνη, Π. Τατσόπουλου και Ο. Βουδούρη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11572.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στέγασης και δηµοτολογικής τακτοποίησης των Ελλήνων Ροµά. τόµ. ΚΒ, σ. 304, 305.
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηλείας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 20.
Διορισµός του ως Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α,
σ. 30.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 116.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αλλαγή
έδρας της ΙΖ’ Εφορείας Αρχαιοτήτων. τόµ. Α, σ. 288,289.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
οµαλής λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου του Παλατιού των Ιπποτών στη Ρόδο. τόµ. Α, σ. 290.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "κινηµατογράφηση στην Ακρόπολη ντοκιµαντέρ µε θέµα τη ζωή του
Μωάµεθ Β’". τόµ. Γ, σ. 2179,2180,2181.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση ναού του Απόλλωνος στη Ρόδο. τόµ. Ε, σ.
3405,3406.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή της λειτουργίας του Μουσείου Θυρρείου. τόµ. Ε, σ.
3914,3915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4409, 4410.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ένωση του χώρου
του Λυκείου του Αριστοτέλη µε το χώρο του Βυζαντινού
Μουσείου σε πολιτιστικό πάρκο. τόµ. ΣΤ, σ. 4700.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
διατήρησης των ιστορικών υποδοµών της "ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ". τόµ. Ζ, σ. 5057.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρ-
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ρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα - Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6007.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 3, 6 και 10 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος,
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6286.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ: Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6413.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση και ανάδειξη της µνηµειακής κληρονοµιάς της Σπάρτης.
τόµ. Θ, σ. 7064, 7065.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ). τόµ. Ι, σ. 7797,
7798, 7799.
Αναφορά του στην καταγγελία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δ. Παπαδηµούλη και που
αφορά τραυµατισµό Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κατά τη
διάρκεια εκδήλωσης διαµαρτυρίας στο γραφείο του κ.
Μέργου. τόµ. Ι, σ. 7938.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ενεργοποίηση του
Φορέα Διαχείρισης της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας. τόµ.
ΙΑ, σ. 8121, 8122.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις,
σχετικά: α) µε τη διάσωση των αρχαιοτήτων στο σταθµό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης και β) σχετικά µε τις αρχαιότητες που αποκαλύφθησαν στο σταθµό Βενιζέλου του
Μετρό Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ, σ. 8222, 8224.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έκθεση
των ευρηµάτων ενάλιας αρχαιολογίας Ζακύνθου και την οικονοµική επιχορήγηση του Μαυσωλείου Σολωµού και Κάλβου και του Μουσείου Επιφανών Ζακυνθίων. τόµ. ΙΑ, σ.
8653, 8654.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρακτική
που ακολουθεί η Ανώνυµη Εταιρεία Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ) µε τους εισπράκτορές της. τόµ. ΙΒ, σ. 8805.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναλειτουργία του Δηµοτικού Θεάτρου Πειραιά. τόµ. ΙΒ, σ.
9114, 9115.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την α-

ναφορά των Βουλευτών σε θέµατα τα οποία δεν περιλαµβάνονται στις επίκαιρες ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί και
που συζητιούνται. τόµ. ΙΒ, σ. 9490.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το νέο οργανόγραµµα που προτείνει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη Γενική
Γραµµατεία Πολιτισµού. τόµ. ΙΒ, σ. 9490, 9491.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 32 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9554.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας, µε γενικό αριθµό 328 και ειδικό 108 του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9718.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάθεση
υπηρεσιών υποστήριξης έργων χωρίς διαγωνισµό στην εταιρεία "ΕΥΠΟΛΙΣ" από τη Διοίκηση του Κρατικού Θεάτρου
Βορείου Ελλάδος. τόµ. ΙΔ, σ. 10751, 10752.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα αρχαιολογικά ευρήµατα που αποκαλύφθηκαν µε την ανασκαφή στο σταθµό
του Μετρό Εγνατίας και Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. τόµ.
ΙΕ, σ. 11104, 11105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11585.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόθεση
του Μουσείου της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας να επιστρέψει οχτώ χιλιάδες κοµµάτια από αγγεία της
νεολιθικής εποχής. τόµ. ΙΗ, σ. 13376, 13377.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
τόµ. ΙΘ, σ. 13564.
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Πέλλης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α, σ. 12, 20.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ.
125,126,127.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αλλαγή
έδρας της ΙΖ’ Εφορείας Αρχαιοτήτων. τόµ. Α, σ. 288,289.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε διώξεις εκπαιδευτικών, γιατρών και γονέων του 2ου Λυκείου Γιαννιτσών για την εκπρόθεσµη δικαιολόγηση σχολικών απουσιών. τόµ. Α, σ. 527.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει ή όχι να εισαχθεί προς συζήτηση η τροπολογία
14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση
χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 563.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου
έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 569-571,598,599.
Αναφορά της στη τροπολογία 14/2/24.8.2012 που αφο-
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ρά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος
διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 570, 599.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την συνέχιση
του προγράµµατος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών "Βοήθεια στο Σπίτι". τόµ. Β, σ. 1168,1169.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων
που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 2285.
Οµιλία της σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α) σχετικά µε τις περικοπές θέσεων εργασίας στα πολιτιστικά και
αθλητικά προγράµµατα των δήµων και β) σχετικά µε την
πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για τη λειτουργία
των δηµοτικών καλλιτεχνικών σχολών και ωδείων. τόµ. Δ,
σ. 2572,2574.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3241.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των εισφορών των αγροτών υπέρ ΕΛΓΑ. τόµ. Ε, σ.
3402,3403.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4079.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4556.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6547.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πόρισµα
του Σώµατος Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ)για παράνοµες προµήθειες ιατρικών υλικών από την
Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκοµείου Έδεσσας. τόµ. Ι, σ.
7925.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-

φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". τόµ. ΙΑ, σ. 81298131, 8152, 8153.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από
31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA
OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής". τόµ. ΙΑ, σ. 8528.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8696.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9740.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 243, 251.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος "Εναρµόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελµατικής Ζωής" από αδιάθετους πόρους του ΕΣΠΑ. τόµ. ΚΒ, σ. 764, 765.
ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ)
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πέλλης (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 20.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 178.
Εκλογή του για το αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής της
ΙΕ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου. τόµ. Α, σ. 337.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση δύο (2) συναφών
επίκαιρων ερωτήσεων, σχετικά: α) µε τις καθυστερήσεις
στη συγκρότηση των Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και β) µε τις καθυστερήσεις στην έγκριση επιδόµατος από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ). τόµ. Β, σ. 1039,1040,1041,1042.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο οδικό δίκτυο του Νοµού Πέλλης. τόµ. Δ, σ. 2929.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3226, 3234, 3269, 3317, 3345-3347.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3306,
3760, 3772, 3774, τόµ. ΣΤ, σ. 4084, 4504, τόµ. Ι, σ. 7859,
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7861, 7862, τόµ. ΙΓ, σ. 9886, 10012, τόµ. ΙΔ, σ. 10405,
10409, τόµ. Η, σ. 13375, τόµ. ΚΑ, σ. 14860.
Οµιλία του επί της αµφισβήτησης της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 38 και ειδικό αριθµό 17 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου
2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015" (Α’ 152), όπως ισχύει" (Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ,
ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175)
και άλλες διατάξεις", που αφορά ρυθµίσεις εφαρµογής του
ν. 4046/2012 και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις". τόµ. Ε, σ.
3744.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3753,
6359, τόµ. Ι, σ. 7861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3753, 3760, 3761.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4087, 4088.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4530.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην
προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 4972.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6151, 6152.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6357, 6358, 6359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6566, 6600.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών και στην επίταξή τους. τόµ. Θ, σ. 7213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Θ, σ.
7213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 7859, 7860, 7861.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: "α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Ι, σ. 7883, 7892.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συνταξιοδότηση των αγροτών που γεννήθηκαν το 1948. τόµ. ΙΑ, σ.
8202, 8203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8731.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρακτική
που ακολουθεί η Ανώνυµη Εταιρεία Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ) µε τους εισπράκτορές της. τόµ. ΙΒ, σ. 8805.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9744., 9889.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δια-
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µόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9980, 9981.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιτροπές
των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). τόµ. ΙΕ, σ.
11308, 11309, 11310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11362, 11363.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσων εκτιµήσεων από τον ΕΛΓΑ στις αγροτικές καλλιέργειες που επλήγησαν από ισχυρές χαλαζοπτώσεις στη Μακεδονία. τόµ. ΙΗ, σ. 13375.
Οµιλία του στη συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11517, 11532, 11542, 11556,
11557, 12008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12861 - 12863, 12920.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14867, 14873, 14874, 14875.
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Πειραιώς (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 20.
Οµιλία του (ως προσωρινός Πρόεδρος της Βουλής) επί
διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής
της ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη
του Προέδρου του Σώµατος της ΙΕ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ.
35.
Εκλογή του για το αξίωµα του Α’ Αντιπροέδρου της Βουλής για την ΙΕ’ Περίοδο. τόµ. Α, σ. 40.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 72,76, 182, 188, 241, 244, 303, 306, 368, 388,
774, τόµ. Β, σ. 974, 975, 1122, 1125, 1126, 1127, 1128,
1129, 1130, 1180, 1181, 1744, 1748, 1749, τόµ. Γ, σ.
2209, τόµ. ΣΤ, σ. 4385, 4387, 4389, 4391, 4392, τόµ. Ζ,
σ. 5524, τόµ. Η, σ. 6199, τόµ. Θ, σ. 6615, 6623, 6979,
τόµ. Ι, σ. 7252, 7871, 7873, 7875, 8016, τόµ. ΙΑ, σ. 8231,
8232, 8233, 8234, 8249, 8250, 8275, 8276, 8279, 8280,
8281, 8364, 8368, 8369, 8370, 8399, 8409, 8410, 8481,
8519, 8531, 8549, 8684, 8685, 8686, 8687, τόµ. ΙΒ, σ.
9169, 9172, 9173, 9174, 9227, 9498, τόµ. ΙΓ, σ. 9541,
9543, 9601, 9633, 9634, 9639, 9864, 9866, 9868, 9870,
9876, 9954, 9957, τόµ. ΙΔ, σ. 10179, 10289, 10291,
10294, 10401, 10708, 10710, τόµ. ΙΕ, σ. 10870, 11259,
11341, 11345, 11347, 11428, 11429, 11438, τόµ. ΙΖ, σ.
12769, 12744, 12776, 12815, 12819, τόµ. ΙΗ, σ. 12887,
12888, 12889, 12892, 12893, 12895, 12897, 13239,
13240, 13241, 13245, 13301, 13302, 13303, 13304,
13306, 13335, 13336, 13343, 13344, 13345, 13346, τόµ.
ΙΘ, σ. 13552, 13553, 13554, 13561, 13605, τόµ. ΚΑ, σ.
14761, 14779, 14780, 14781, 14783, 14785, 14792,
14794, 14795, 14796, 14799, 14800, 14913, 14914,
14915, 14917, 14919, 14926, 14927, 14929, 14982,
14983, 14984, 14985, 14991, 15097, 15098, 15099,

15100, 15115, 15120, τόµ. ΚΔ, σ. 1725, 1745, 1748,
1752, 1753, 1755, 1757, 1802, 1865, 1867, 1869, 1870,
2035, 2036, 2037, 2038, 2082, 2085, 2139, 2166, 2168,
2208, 2256, 2275.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον τρόπο διεξαγωγής της
συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις Θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις", το
οποίο εισάγεται προς συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Α, σ. 303.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε το αν πρέπει να ακυρωθεί η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων που ήταν προγραµµατισµένες για την
Πέµπτη 2 Αυγούστου και να συζητηθούν την Τρίτη 21 Αυγούστου. τόµ. Α, σ. 313.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Β, σ. 974,975, τόµ. Η, σ. 6199, τόµ. Θ, σ. 6615, τόµ. ΙΑ, σ.
8231, τόµ. ΚΔ, σ. 1803, 1868.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη µη προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού. τόµ. Β, σ. 1023, τόµ. Γ, σ.
2292, τόµ. Ι, σ. 8017.
Αναφορά του στη 14η Μαϊου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό
κράτος. τόµ. Β, σ. 1024,1026,1027,1028.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων αναβάθµισης του Ναυστάθµου
Σαλαµίνας. τόµ. Β, σ. 1032.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί της κατάθεσης αίτησης αµφισβήτησης από τον Συνασπισµό Αριστεράς /Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, αναφορικά µε τις τροπολογίες µε γενικό
αροθµό 24 και ειδικό 8 και µε γενικό αριθµό 25 και ειδικό
9. τόµ. Β, σ. 1124,1126.
Αναφορά του (Προεδρεύων) σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί των αµφισβητήσεων αναφορικά
µε τις τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και µε
γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9, του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Β, σ. 1124, 1125, 1130.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί της αµφισβήτησης αναφορικά µε τις τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8
και µε γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9, που έχουν εισαχθεί
προς συζήτηση στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" και που αφορούν
την κύρωση και απόκτηση ισχύος τυπικού νόµου, από το
χρόνο εκδόσεώς τους, των κανονιστικών περιεχοµένου αποφάσεων της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων (Ε.Σ.Α.Λ.) και τη ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε τις τοποθετήσεις αποφοίτων παραγωγικών σχολών του Λιµενικού
Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), αντίστοιχα. τόµ. Β, σ. 1124, 1126.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις
µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το
τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ. Β, σ. 1130.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη νέα µετάθεση του χρόνου εκτέλεσης της πρώτης βολής του αντιαεροπορικού συστήµατος S-300. τόµ. Β,
σ. 1741.
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Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επερώτηση, σχετικά µε
την κατάσταση που διαµορφώνεται στις ιατροφαρµακευτικές και προνοιακές παροχές στο λαό. τόµ. Β, σ. 1748.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον τρόπο διεξαγωγής της
συζήτησης και της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των αιτήσεων της άρσης ασυλίας Βουλευτών. τόµ. Γ, σ. 1853, 1854,
τόµ. Ι, σ. 7251, 7253, τόµ. ΙΒ, σ. 9227.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) για το χαµό
του πρώην Υφυπουργού Εσωτερικών Λ. Τζανή. τόµ. Γ, σ.
2420.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού, σχετικά
µε το αν έγινε δεκτό ή όχι µετά την ονοµαστική ψηφοφορία
το άρθρο 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3852.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2011 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013. τόµ. Ε, σ.
3994,3995.
Αναφορά του (Προεδρεύων) σχετικά µε τη λειτουργία της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. τόµ. Θ, σ. 6789.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού. τόµ. Θ, σ.
6976, τόµ. ΙΑ, σ. 8230, 8231, 8235.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού, σχετικά
µε τις διατάξεις που αφορούν την συµπεριφορά των Βουλευτών εντός της Αιθούσης. τόµ. Ι, σ. 7869.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη µη προσέλευση του Πρωθυπουργού κατά την
"ώρα του Πρωθυπουργού", καθώς και των Υπουργών κατά
τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Ι, σ. 8008,
8009.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε το αν είναι σύµφωνη µε τον Κανονισµό η κατάθεση τροπολογιών κατά τη συζήτηση των κυρώσεων των
συµβάσεων του Υπουργείου Εξωτερικών: i) "Κύρωση του
Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για
την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση", ii) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη δηµιουργία Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων"
και πρόταση όλων των κοµµάτων για απόσυρση αυτών. τόµ.
ΙΑ, σ. 8228, 8230, 8231, 8234, 8235, 8241.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στο ατύχηµα που έλαβε χώρα στην οροφή της Αίθουσας της Ολοµέλειας και που παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή ενός εργαζοµένου της Βουλής.
τόµ. ΙΑ, σ. 8274, 8280.

Αναφορά του (Προεδρεύων) στα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στο λεκανοπέδιο της Αττικής από την µεγάλη
βροχόπτωση της Παρασκευής 22 Φεβρουαρίου 2013. τόµ.
ΙΑ, σ. 8280.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού, σχετικά
µε τη διαδικασία που λήφθηκε η απόφαση παράτασης λειτουργίας της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "Προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της
Τράπεζας HSBC" έως και την 29η Μαρτίου 2013. τόµ. ΙΑ,
σ. 8280.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τον τρόπο εισαγωγής (άρθρο 108) και συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση της από 31-10-2012
Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού
Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων
Ι και ΙΙ αυτής». τόµ. ΙΑ, σ. 8362, 8363.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού, σχετικά
µε την ερµηνεία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΑ, σ. 8362, 8363.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την κατάθεση τροπολογίας για την επαναφορά
του γένους ως προϋπόθεση εισαγωγής στις στρατιωτικές
και αστυνοµικές σχολές, στην κύρωση συµφωνίας Ελλάδας-Νιγηρίας και απόσυρση αυτής από το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΑ, σ. 8383, 8385, 8386.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την επαναλειτουργία του Δηµοτικού Θεάτρου
Πειραιά. τόµ. ΙΒ, σ. 9114, 9115.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη µη παρουσία των Υπουργών κατά τη διάρκεια Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και
στην πρότασή του στη Διάσκεψη των Προέδρων να υπάρχει
µια ηµέρα συζήτησης για κάθε Υπουργό και η οποία δεν έγινε δεκτή. τόµ. ΙΒ, σ. 9115.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επερώτηση, σχετικά µε
την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΒ, σ. 9136,
9138.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στο θέµα που ετέθη στη Διάσκεψη των Προέδρων, σχετικά µε την προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
τόµ. ΙΓ, σ. 9743.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη επερώτηση,
σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των υδατικών πόρων. τόµ.
ΙΓ, σ. 9807.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 390 και ειδικό
37, που έγινε δεκτή και ενσωµατώθηκε σαν άρθρο 78 στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού
Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις" και το οποίο αναφέρεται στην ενδεχόµενη απιστία στελεχών των τραπεζών για
δάνεια προς νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα. τόµ. ΙΔ, σ. 10207, 10208,
10209.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον τρόπο διεξαγωγής της
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συζήτησης και της ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Κασσή και Μ. Ταµήλου. τόµ.
ΙΔ, σ. 10291.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη µετατροπή της αίτησης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του άρθρου 78 σε ονοµαστική ψηφοφορία επί του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10292, 10293, 10294, 10401.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην 19η Μαΐου, ηµέρα
µνήµης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισµού. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12051.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην επιβολή µοµφής κατά
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής για την ανάρµοστη συµπεριφορά του εντός της Αιθούσης. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12057.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση
κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη
διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να
διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12763,
12764, 12765.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον τρόπο διεξαγωγής της
ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας επί της προτάσεως που
κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση
κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη
διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να
διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12764,
12819.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 12891.
Αναφορά του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτησή του, η
οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την πρόθεση του µουσείου της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας να επιστρέψει οκτώ χιλιάδες κοµµάτια από αγγεία της νεολιθικής
εποχής. τόµ. ΙΗ, σ. 13245.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και
άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13335, 13336, 13337.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την εξασφάλιση της επάρκειας του Κέντρου Υγείας Γαλατά Πόρου σε οδηγούς ασθενοφόρων. τόµ. ΙΘ, σ.
13608.

Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τα µέτρα στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων.
τόµ. ΙΘ, σ. 13723.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
για την εκλογή του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων. τόµ. Κ, σ. 14168.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα
εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.
4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14926, 14927,
14929.
Αναφορά του στο κανάλι της Βουλής. τόµ. ΚΑ, σ. 15100.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη δολοφονική επίθεση
που δέχτηκε ο 34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι
και στο κόµµα "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ,
σ. 1744.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην πρόταση για τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του δολοφονηθέντος Παύλου
Φύσσα. τόµ. ΚΔ, σ. 1803.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2038.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην επιτροπή ελέγχου των
οικονοµικών των κοµµάτων και των Βουλευτών. τόµ. ΚΔ, σ.
2039.
Αναφορά του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την εταιρεία "Ελληνικά
Πετρέλαια Α.Ε.". τόµ. ΚΔ, σ. 2168.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Χίου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α,
σ. 12, 20.
Εκλογή του για το αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής της
ΙΕ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου. τόµ. Α, σ. 40.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 98.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
1854 - 1856, 2163, 2164.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων
που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 2286.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4557.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης
Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύ-
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νηση των συνθηκών που οδήγησαν στην προσφυγή στο
ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου.
τόµ. Ζ, σ. 5014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5967, 5968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6248, 6249.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Η, σ. 6248.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ενέργειες
για το χαρακτηρισµό της Χίου ως πυρόπληκτης περιοχής
και τη χρηµατοδότησή της από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλληλεγγύης. τόµ. Θ, σ. 6725, 6726.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8518,
8573, 8574, 8575, 8627.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8573,
τόµ. ΚΑ, σ. 15040, 15047, 15050, 15082, 15083, τόµ. ΚΒ,
σ. 344, 599, 600.
Αναφορά του στα επεισόδια στην Ιερισσό Χαλκιδικής.
τόµ. ΙΑ, σ. 8715.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8715.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ουκρανίας". τόµ. ΙΒ, σ. 8856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ,
σ. 10658.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για την εκλογή του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΔ, σ. 10717.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10808-10810, τόµ. ΙΕ, σ.
10862, 10863, 10927.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13200, 13252.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργα-

σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13200.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα, τις καθυστερήσεις και τις αµφιταλαντεύσεις στη
λειτουργία του ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΗ, σ. 13252, 13253.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις στους πληγέντες από την πυρκαγιά µαστιχοπαραγωγούς και ελαιοπαραγωγούς του νοµού Χίου. τόµ. ΙΘ, σ.
13830.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15045-15047, 15048, 15050, 15082,
15083.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας που αναλογεί σε κάθε Βουλευτή στα υπό συζήτηση σχέδια νόµου. τόµ. ΚΑ, σ. 15047.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΚΑ, σ. 15050,
15082, 15083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 86, 89, 261.
Αναφορά του στην επέτειο των 39 χρόνων από την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΚΒ, σ. 261.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 325, 326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
325, 326, 343, 344.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 450.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση άσχετης τροπολογίας, που αφορά το δηµόσιο τοµέα, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της
Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 508, 545, 546, 598, 599.
Οµιλία του επί της αίτησης αµφισβήτησης Βουλευτών του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, επί των τροπολογιών 693/70 και 710/86 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
611, 614.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων για τη
Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 725, 740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 843, 844, 871, 872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 963-965.
Αναφορά του στην επικείµενη αµερικανική επέµβαση στη
Συρία. τόµ. ΚΓ, σ. 963.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων στη χώρα µας. τόµ. ΚΒ, σ.
403, 404.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας
(ΣΥ.ΡΙΖ.Α./Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 20.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων
που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 2290.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Καναδά σχετικά µε την κινητικότητα των νέων". τόµ.
Ε, σ. 3780-3782.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4533, 4534.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6212, 6213.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9603.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10003, 10004.
Αναφορά της στην ψήφιση της τροπολογίας 390/37 (άρθρο 78) που αναφέρεται στην ενδεχόµενη απιστία στελεχών
των τραπεζών για δάνεια προς νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
και ιδιωτικού δικαίου του δηµοσίου τοµέα του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10719.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10719.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του

ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14916, 14917.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΚΑ, σ.
14917.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων
και της Συµφωνίας Σύµπραξης για τις σχέσεις µεταξύ των
Οµοσπονδιακών Αρχείων της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων". τόµ. ΚΒ, σ. 97.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Κορέας, αφ’ ετέρου, µετά των συνηµµένων σε
αυτήν Δηλώσεων". τόµ. ΚΒ, σ. 158.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 585, 599.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΚΒ, σ. 599.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων για τη
Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 718.
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ηµαθίας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου
έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 583.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο
των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1692.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2124, 2124, 2125.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων
που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 2289.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 3213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4452, 4453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5891.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6648.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14930.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κα-

τάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15065, 15066.
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.) τόµ. Α, σ. 12, 20.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 89,90.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 845-847, 902, 903, 934.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 882.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3283, 3284, 3393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4057, 4058.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4277-4280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµα-

571
τοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6333, 6334.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: "α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Ι, σ. 7825, 7889.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9191.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από απόφαση του Eurogroup για τα πιστωτικά της ιδρύµατα. τόµ.
ΙΒ, σ. 9191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9998.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11337, 11365,
11407.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
και τη φορολόγηση των υπεράκτιων (offshore) εταιρειών.
τόµ. ΙΗ, σ. 13457, 13471.
Αναφορά του στη συνεργασία της τρικοµµατικής Κυβέρνησης. τόµ. ΙΗ, σ. 13458.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14781, 14782, 14888, 14889.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη δυσαρµονία των στοιχείων του κρατικού προϋπολογισµού 2013
µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονοµικών. τόµ. ΚΔ, σ. 2137.
ΤΣΑΛΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Κυβέρνησης
Παναγιώτη Πικραµµένου. τόµ. Α, σ. 29.
ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Διορισµός του ως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 30.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 133,134,
135.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
υλοποίησης του αρδευτικού έργου Αναβάλου. τόµ. Α, σ.
531, 532.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α) σχετικά µε την ανάγκη καταβολής αποζηµιώσεων των µαστιχοπαραγωγών Χίου που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές και β) σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποκατάστασης
των ζηµιών µετά την καταστροφική φωτιά στη Χίο. τόµ. Α,
σ. 635,637,638.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διεύρυνση της ψαλίδας στις τιµές µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. τόµ. Β, σ. 1035,1036.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκάλεσε η πυρκαγιά στη
Χίο. τόµ. Β, σ. 1037,1038.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις οφειλές
της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Βέροιας σε εργαζόµενους που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας. τόµ. Γ, σ.
2232,2233.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πιστοποίηση του ελαιόλαδου βάσει των βιοδραστικών ουσιών.
τόµ. Γ, σ. 2418, 2419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραµµατείς των εφορευτικών επιτροπών και διερµηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές
της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 28
του ν. 1892/1990 (Α’ 101)" και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2315, 2316, 2321, 2324, 2325, 2326.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία Εργαστηρίου Ελαιολάδου στο νησί της Λέσβου. τόµ. Δ,
σ. 2571,2572.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους οικονοµικούς ελέγχους σε δευτεροβάθµιες συνεταιριστικές οργανώσεις. τόµ. Δ, σ. 2857, 2858.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2858.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την τροποποίηση του
ισχύοντος καταστατικού των Τοπικών Οργανισµών Εγγείων
Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ). τόµ. Ε, σ. 3439, 3440.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων του αγροτικού κόσµου. τόµ. Ε, σ. 3925,3926,3927,3928,3939,3940,3941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4495, 4496, 4497.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη συνέχιση λειτουργίας του Ινστιτούτου Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών του Νοµού
Πέλλας. τόµ. ΣΤ, σ. 4673, 4674.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αγροτική οικονοµία. τόµ. ΣΤ, σ. 4701, 4702.
Αναφορά του στην επέτειο του Πολυτεχνείου. τόµ. ΣΤ, σ.
4710.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου Φυλλίδος του Νοµού Σερρών. τόµ. ΣΤ, σ. 4710, 4711.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη καταβολή του 50% της ενιαίας ενίσχυσης 2012 σε Λάκωνες Αγρότες. τόµ. ΣΤ, σ. 4712, 4713.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή της βιολογικής καταπολέµησης του έλκους της καστανιάς στην περιοχή της Αγιάσου στο Νοµό Λέσβου. τόµ. ΣΤ,
σ. 4714.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στασιµότητα στο πρόγραµµα για νέους βιοκαλλιεργητές. τόµ. ΣΤ, σ.
4748, 4749.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στρατηγική και το σχεδιασµό για την ανασυγκρότηση του αγροτικού
τοµέα. τόµ. Ζ, σ. 5171, 5172, 5173.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την παρακράτηση 4,5
εκατοµµυρίων ευρώ από την πρόσθετη ενίσχυση των γεωργών που παράγουν ελαιοκοµικά προϊόντα. τόµ. Ζ, σ. 5247,
5248, 5249.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη διάθεση γαλακτοκοµικών-τυρονοµικών προϊόντων από παραγωγούς στις
λαϊκές αγορές. τόµ. Ζ, σ. 5250, 5251.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων. τόµ. Ζ, σ. 5252, 5253.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 7009.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αναγκαίες αλλαγές στο "Σύστηµα Ολοκληρωµένης Διαχείρισης
στην Παραγωγή Σακχαρότευτλων". τόµ. Θ, σ. 7146, 7147,
7148.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον τοµέα της αλιείας. τόµ. Θ, σ.
7148, 7149, 7150.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εγκρίσεις
των υποβληθέντων σχεδίων βελτίωσης από τους αγρότες.
τόµ. ΙΑ, σ. 8270, 8271.
Οµιλία του στην προ ηµερήσιας διατάξεως συζήτηση σε
επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: "Τα προβλήµατα του
αγροτικού κόσµου". τόµ. ΙΑ, σ. 8344, 8345.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την απλοποίηση της
διαδικασίας αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και τη µείωση του κόστους αγοράς των ζωοτροφών.
τόµ. ΙΓ, σ. 9521, 9522.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις πιστώσεις και τις
εγγυήσεις για την υλοποίηση εγκεκριµένων προγραµµάτων
στον αγροτικό τοµέα. τόµ. ΙΓ, σ. 9523, 9524.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στήριξη
των νέων αγροτών µέσα από το πρόγραµµα «Αλέξανδρος
Μπαλτατζής» και το Ταµείο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας.
τόµ. ΙΓ, σ. 9691, 9692.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το νέο οργανόγραµµα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και την κατάργηση τεσσάρων Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου. τόµ. ΙΓ,
σ. 9693, 9694.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συγχώνευση του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας στον
Ελληνικό Γεωργικό Οργανισµό "Δήµητρα". τόµ. ΙΕ, σ.
11063, 11064, 11065.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόδοση
των µέτρων στήριξης της ελληνικής αλιείας και τον εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών. τόµ. ΙΕ, σ. 11248, 11249,
11250.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
έργων του Νοµού Τρικάλων στο Πρόγραµµα «Αλέξανδρος
Μπαλτατζής». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12027, 12028.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που έχει δηµιουργήσει η εφαρµογή του ν. 4061/2012 για τη µίσθωση ακινήτων που προορίζονται για βόσκηση σε κατά κύριο επάγγελµα κτηνοτρόφους. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12076, 12077.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Σερβίας για συνεργασία στον τοµέα
της γεωργίας". τόµ. ΙΘ, σ. 13690, 13691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίµων της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας στην
ανάπτυξη της ποιότητας και ασφάλειας στην παραγωγή και
διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων". τόµ.
ΙΘ, σ. 13701.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις στους πληγέντες από την πυρκαγιά µαστιχοπαραγωγούς και ελαιοπαραγωγούς του νοµού Χίου. τόµ. ΙΘ, σ.
13830, 13831.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία
στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ.
14143, 14147.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ενσωµάτωση της τροπολογίας 618/2, 28-6-2013 που αφορά
τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς, τις Συλλογικές Αγροτικές
Οργανώσεις στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για
συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Κ, σ. 14143.
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Καρδίτσης (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 20.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 44.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίσηµη
θέση της Ελλάδας για την ονοµασία των Σκοπίων. τόµ. Α,
σ. 291,292.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Συρίας. τόµ. Α, σ.
459, 460.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1188.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων για κοσοβοποίηση της
Θράκης. τόµ. Γ, σ. 2186,2187.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανακήρυξη της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης.
τόµ. Γ, σ. 2439, 2440, 2441, 2448.
Αναφορά του στην επικείµενη επίσκεψη στην Ελλάδα της
Καγκελαρίου της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Γερµανίας κ. Άγκελα Μέρκελ. τόµ. Γ, σ. 2448.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε καταγγελία
για κύκλωµα χορήγησης παράνοµων θεωρήσεων εισόδου
σε Τούρκους υπηκόους από την ελληνική Πρεσβεία στα Τίρανα. τόµ. Δ, σ. 2577,2578,2579.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 38 και ειδικό 17 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου
2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015" (Α’ 152), όπως ισχύει" (Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ,
ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3827.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφο-
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φορία επί των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "
Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4048.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρήση του
ονόµατος της Μακεδονίας σε διπλωµατικό και εµπορικό επίπεδο από το κράτος των Σκοπίων. τόµ. Ζ, σ. 4905, 4906.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης
Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην προσφυγή στο
ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου.
τόµ. Ζ, σ. 5008.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Αλβανίας για την εδαφική ακεραιότητας του ελληνικού κράτους. τόµ. Ζ, σ. 5169,
5170, 5171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας αναφορικά µε διπλωµατικά και προξενικά προνόµια και ασυλίες προσώπων µε διπλή ιθαγένεια". τόµ. Ζ, σ. 5575.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 3, 6 και 10 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος,
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6284.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οριοθέτηση της ΑΟΖ µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας και τις δηλώσεις Αλβανών πολιτικών περί "Τσαµουριάς". τόµ. Θ, σ.
6729, 6730.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη "θέση της
Ελληνικής Κυβέρνησης µε το καθεστώς των Ιµίων και την
ηθική υποχρέωση για ανέγερση µνηµείου προς τιµήν των
τριών Ελλήνων αξιωµατικών που έπεσαν στην εκτέλεση του
καθήκοντος τον Ιανουάριο του 1996". τόµ. Θ, σ. 6733,
6734, 6735.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εξελίξεις
στο ζήτηµα της ονοµασίας των Σκοπίων. τόµ. Θ, σ. 6897,
6898.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανακίνηση του ενδεχοµένου κατασκευής µουσουλµανικού τεµένους
στην Αθήνα. τόµ. Ι, σ. 7551, 7552.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις και την κρίση των Ιµίων. τόµ. Θ, σ. 7152,
7153, 7154.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προκλήσεις των Σκοπίων. τόµ. Ι, σ. 7553, 7554.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
είναι σύµφωνη µε τον Κανονισµό η κατάθεση τροπολογιών
κατά τη συζήτηση των κυρώσεων των συµβάσεων του Υπουργείου Εξωτερικών: i) "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊ-

κής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση της
διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση", ii) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη
δηµιουργία Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων" και πρόταση όλων
των κοµµάτων για απόσυρση αυτών. τόµ. ΙΑ, σ. 8228,
8249.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8249,
τόµ. ΙΖ, σ. 12856.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από
31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA
OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής". τόµ. ΙΑ, σ. 8526.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8693.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίσκεψη του πρέσβη του Αζερµπαϊτζάν στη Θράκη. τόµ. ΙΒ, σ.
9091, 9092.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 32 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9552.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απάντηση της Ελλάδας στη ρηµατική διακοίνωση της Τουρκίας
προς τον ΟΗΕ. τόµ. ΙΓ, σ. 9778, 9779.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Φιλιππούπολη. τόµ. ΙΕ, σ. 11306, 11307.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον πόλεµο
που µαίνεται στη Συρία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12080, 12081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007 και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12313.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης βίζας για τους Ρώσους
τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα. τόµ. ΙΖ, σ. 12654,
12655.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α) σχετικά µε την απόφαση για άρση του εµπάργκο όπλων προς
τους αντικαθεστωτικούς στη Συρία και β) σχετικά µε τη στάση της ελληνικής Κυβέρνησης στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να άρει το εµπάργκο όπλων στον εµφύλιο της
Συρίας. τόµ. ΙΖ, σ. 12854, 12855, 12856.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών. τόµ. ΙΘ, σ. 13564.
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Βύρωνα
Πολύδωρα, µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει την εκλογική
περιφέρεια Α’ Αθηνών. τόµ. Α, σ. 6.
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Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 20.
Δήλωσή του, µε την οποία διατυπώνει απόψεις σχετικά µε
τον όρκο. τόµ. Α, σ. 23.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 57-60,
198.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 203,
τόµ. ΙΕ, σ. 11055.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την απόπειρα εξώδικου συµβιβασµού µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της "SIEMENS". τόµ. Α, σ. 538,539,544,546.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. τόµ. Α, σ.
755,757.
Αναφορά του στην απουσία του Πρωθυπουργού από τη
διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατά την "ώρα
του Πρωθυπουργού". τόµ. Α, σ. 755.
Αναφορά του στη διαδικασία εκλογής της νέας διοίκησης
του Ταµείου Αξιολόγησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). τόµ. Α, σ. 755,756.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2350, 2351, 2352, 2353.
Αναφορά του στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη. τόµ. Γ, σ. 2351.
Αναφορά του στην υπόθεση "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Γ, σ.
2351,2352.
Αναφορά του στην πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το µνηµόνιο. τόµ. Γ, σ. 2351,2353.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το δηµόσιο σύστηµα περίθαλψης. τόµ. Δ, σ. 2901-2903.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3255,3256,3259.
Δήλωσή του ότι αποσύρει την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "
Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4042.
Οµιλία του επί των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της
ψηφοφορίας επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016" και επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί επί των αντιρρήσεων αυτών. τόµ. ΣΤ, σ. 4042.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4137, 41384140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4539-4542.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην
προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 4975-4977.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη εξόρυξη χρυσού στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, Κιλκίς και Θράκης.
τόµ. Ζ, σ. 5204-5206.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα - Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6011.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ: Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6414.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
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και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6674, 66756677, 6679, 6680, 6683.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τα ψηφοδέλτια που έχουν µοιραστεί και τον τρόπο διεξαγωγής
της ψηφοφορίας. τόµ. Θ, σ. 6683, 6684.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
προσέλευση του Πρωθυπουργού κατά την "ώρα του Πρωθυπουργού", καθώς και των Υπουργών κατά τη διάρκεια
του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Ι, σ. 8008, 8009.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη δηµόσια οµολογία στελεχών του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου περί "λάθους" στο δηµοσιονοµικό
πολλαπλασιαστή. τόµ. Ι, σ. 8009, 8011, 8012.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου
Οικονοµικών και Νοµισµατικών θεµάτων κ. Όλι Ρεν. τόµ.
Ι, σ. 8009, 8011.
Οµιλία του στην προ ηµερήσιας διατάξεως συζήτηση σε
επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: "Τα προβλήµατα του
αγροτικού κόσµου". τόµ. ΙΑ, σ. 8329, 8330, 8331, 8333,
8348, 8349, 8350.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8699.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δηµοσίου. τόµ. ΙΕ, σ. 11052, 11053, 11054, 11055.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οφειλές της Γερµανίας προς την Ελλάδα. τόµ. ΙΕ, σ. 1118711189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11408 - 11410,
11411, 11414.
Επιστολή του για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Η. Παναγιώταρου, Ν. Κακλαµάνη,
Π. Τατσόπουλου και Ο. Βουδούρη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11581.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόσυρση του σχεδίου νόµου για την καταπολέµηση του ρατσισµού
και της ξενοφοβίας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12022, 12023.
Αναφορά του στην απόφαση της Κυβέρνησης για την επιστράτευση των εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12022, 12023.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραδοχή του λάθους από τους δανειστές, τις ελληνικές θέσεις και
την επικείµενη Σύνοδο Κορυφής. τόµ. ΙΗ, σ. 13234,
13235.
Αναφορά του στη µνήµη των πρώην Βουλευτών Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά. τόµ. ΙΗ, σ. 13292.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13234, 13235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14935, 14937.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Υπουργού Οικονοµικών
της Γερµανίας κ. Σόϊµπλε και στο θέµα των γερµανικών αποζηµιώσεων τόµ. ΚΑ, σ. 14936.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15200-15203.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Γερµανού Υπουργού
Οικονοµικών κ. Σόιµπλε στην Αθήνα, στο κατοχικό δάνειο
και τις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. ΚΑ, σ. 15201.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Επικρατείας (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
1850 - 1852, 2162, 2163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας έτους 2012" και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2596, 2841.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της ρατσιστικής βίας στη χώρα µας. τόµ. Θ, σ. 6976,
6977.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 11040.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση κατά µεταναστών
εργατών στα φραουλοχώραφα της Νέας Μανωλάδας Ηλείας. τόµ. ΙΕ, σ. 11040.
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαϊας (Δηµοκρατική Αριστερά). τόµ. Α, σ. 12, 20.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Δηµοκρατικής Αριστεράς. τόµ. Α, σ. 55.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 168.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναζήτηση πολιτικών, αστικών και πιθανόν ποινικών ευθυνών για
τις συντάξεις και τα επιδόµατα "µαϊµού". τόµ. Α, σ. 495,496.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την απόπειρα εξώδικου συµβιβασµού µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της "SIEMENS". τόµ. Α, σ. 553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου
έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 593.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των ν.
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών" και που αφορά ιδίως την προσθήκη-αναδιατύπωση του άρθρου 4 κατά τη
συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων
για τη συµφωνία συµβιβασµού µε την υπόθεση "SIEMENS".
τόµ. Β, σ. 842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµά-
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των", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 880, 881, 931.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση του περιεχοµένου των CD µε τα εµβάσµατα Ελλήνων πολιτών από το 2009 σε τράπεζες του εξωτερικού. τόµ.
Β, σ. 953,954.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1071,1087,1088, 1136,1137.
Αναφορά του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και
ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ.
Β, σ. 1071, 1136.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το αν
πρέπει να εισαχθούν προς συζήτηση ή όχι και να συζητηθούν ή όχι ως κατεπείγουσες, δυο τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9,
που αφορούν θέµατα του Υπ. Ναυτιλίας και που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή
δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο
των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1679, 1703.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση
θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνοµα διαµενόντων
στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2143, 2159.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διερεύνηση από το ΣΔΟΕ υποθέσεων πολιτικών προσώπων. τόµ. Γ,
σ. 2177.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2381, 2382.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου
2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-

2015" (Α’ 152), όπως ισχύει" (Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ,
ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3276.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτηση η οποία δεν συζητήθηκε (και έχει αναβληθεί τρεις φορές), σχετικά µε την παρέµβαση των επιτροπών του ελληνικού δηµοσίου στα προνόµια των golden boys των τραπεζών. τόµ. Ε, σ. 3341.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3341,
τόµ. Η, σ. 5979, τόµ. ΙΔ, σ. 10663, τόµ. ΙΖ, σ. 12689, τόµ.
ΙΗ, σ. 13421, τόµ. ΚΔ, σ. 1680, 1681, 1682, 1753, 1755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3392,3393.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016" το οποίο εισάγεται προς συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 4031.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4031, 4147.
Οµιλία του επί των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της
ψηφοφορίας επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016" και επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί επί των αντιρρήσεων αυτών. τόµ. ΣΤ, σ. 4044.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4302.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό των φοροελεγκτικών µηχανισµών και την πάταξη
της φοροδιαφυγής. τόµ. ΣΤ, σ. 4768, 4769, 4777.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του
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Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην
προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 4967, 4968.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
διατήρησης των ιστορικών υποδοµών της "ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ". τόµ. Ζ, σ. 5057.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ)1338/2001 και (ΕΕ)1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5547, 5548, 5598,
5599.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών
προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5883, 5884, 5979, 5980, 5981.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6133, 6134, 6270.
Αναφορά του στην ένοπλη επίθεση στα γραφεία της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Η, σ. 6329, 6355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6383, 6384.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,
τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νο-

µοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ),
µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης",
της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο
"Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ"
και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων"
και άλλες επείγουσες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6398.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6667, 6668.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν.
4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’249)"" και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Θ, σ. 6821.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στις 30 Ιανουαρίου 2013 από διαδηλωτές. τόµ. Θ, σ.
7074.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7113, 7114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Θ, σ.
7223, 7224, 7230, τόµ. Ι, σ. 7266, 7536, 7537.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών και στην επίταξή τους. τόµ. Θ, σ. 7230, τόµ. Ι, σ.
7238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερι-
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κές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 7867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8071, 8072.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο". τόµ. ΙΑ, σ. 8141.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα έκτακτα µέτρα υποστήριξης των ανέργων. τόµ. ΙΑ, σ. 8312, 8322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8742, 8743.
Αναφορά του στα επεισόδια στην Ιερισσό Χαλκιδικής.
τόµ. ΙΑ, σ. 8742.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από απόφαση του Eurogroup για τα πιστωτικά της ιδρύµατα. τόµ.
ΙΒ, σ. 9173, 9174, 9204, 9205, 9467.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9467.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ, σ.
9752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9985 – 9987, 10209.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 390 και ειδικό 37, που έγινε
δεκτή και ενσωµατώθηκε σαν άρθρο 78 στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις" και το οποίο αναφέρεται στην ενδεχόµενη απιστία στελεχών των τραπεζών για δάνεια προς
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα. τόµ. ΙΔ, σ. 10209.
Οµιλία του επί της αίτησης αντίρρησης για την ψήφιση
του άρθρου 78 και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ,
σ. 10663, 10664.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα. τόµ. ΙΔ,
σ. 10696, 10697.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10838, τόµ. ΙΕ, σ. 10902,
10903.
Αναφορά του στην από τριετίας είσοδο της Ελλάδας στο
ΔΝΤ. τόµ. ΙΕ, σ. 11174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11174, 11175.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013". τόµ.
ΙΕ, σ. 11345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11377 - 11379.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11550, 11551, 11552.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11850.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μνηµόνιο Κατανόησης
στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του
Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του
Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12292.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και ειδικό
101, που αφορά σύµβαση µεταξύ του δηµοσίου και των
ναυπηγείων της Ελευσίνας στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµικών που αφορά στην από κοινού συζήτηση δύο Κυρώσεων διεθνών συµβάσεων. τόµ. ΙΖ, σ. 12689.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση
των οφειλών του προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ
του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας
και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
12689, 12710.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και
ειδικό 101, µε τίτλο: "Κύρωση της 11ης τροποποίησης της
υπ’ αριθµ. 001Β/00 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της εταιρίας µε την επωνυµία Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ (ΝΒΕΕ ΑΕ)", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση των οφειλών του
προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ του Υπουργικού
Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12710.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε
την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων
της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη
προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256
περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12765.
Οµιλία του στην συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού
της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και
λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα
της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’
και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12765, 12812, 12813.
Αναφορά του στην επέτειο της σφαγής του Διστόµου.
τόµ. ΙΗ, σ. 12861.
Αναφορά του στο θέµα γερµανικών αποζηµιώσεων και
στο κατοχικό δάνειο. τόµ. ΙΗ, σ. 12861.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010" σε µια συνεδρίαση. τόµ. ΙΗ, σ. 12861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12861, 12898.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ και στην απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας. τόµ. ΙΗ, σ. 12943, 13353, 13405.
Αναφορά του στη συνεργασία της τρικοµµατικής Κυβέρνησης. τόµ. ΙΗ, σ. 13353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13353, 13354.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την έγκριση πρότασης για συζήτηση τροπολογιών (572 και 593)
που αφορούν το θέµα της κατάργησης της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάργηση υπουργικής απόφασης που εξειδικεύει αυτήν την γενικής ισχύος Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου σε ό,τι αφορά την ΕΡΤ και που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13405.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ε-

νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13405, 13421.
Αναφορά του στη νέα δικοµµατική Κυβέρνηση. τόµ. ΙΘ,
σ. 13540.
Οµιλία του στο σχέδιο του νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της
Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13540, 13541, 13580.
Οµιλία του επί της ένστασης παραβίασης του Κανονισµού
της Βουλής που ετέθη από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής
Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, σχετικά µε τη θέση
του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και πρόταση για αναβολή
της ψηφοφορίας για γνωµοδότηση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής, και ψηφοφορία δι’ ανεγέρσεως. τόµ.
Κ, σ. 14161.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14477.
Οµιλία του επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο και τους Ανεξάρτητους Έλληνες,
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012,
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14798.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14798, 14865, 14866, 14914,
14915.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15088, 15089, 15090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15242, 15243.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 847, 853, 877.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ει-
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σαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και
άλλες διατάξεις" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ.
ΚΓ, σ. 933.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 933, 962, 963.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1218, 1220,
1264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων". τόµ. ΚΔ, σ. 1706, 1707, 1708, 1753, 1754, 1755,
1779, 1781.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο
34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι και στο κόµµα
"Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 1743.
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πρεβέζης (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4478.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης
Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην προσφυγή στο
ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου.
τόµ. Ζ, σ. 5009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν.
4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’249)"" και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Θ, σ. 6786, 6822.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για την εκλογή του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΔ, σ. 10716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μνηµόνιο Κατανόησης
στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του
Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του
Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12275, 12276.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
για την εκλογή του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων. τόµ. Κ, σ. 14169.

Υ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Δωδεκανήσου (Ν.Δ.). τόµ.
Α, σ. 12, 20.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 131,132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 319, 320.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4360, 4361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6572.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10724.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10917.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποβάθµιση της οργανικότητας σε δηµόσια σχολεία των νησιών της
Δωδεκανήσου. τόµ. ΙΕ, σ. 11069, 11070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1282, 1290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πρόληψη και κα-
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ταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των
θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 18651867, 1895, 1901.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο
34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι. τόµ. ΚΔ, σ.
1867, 1895.
Φ
ΦΟΥΝΤΑ ΝΙΚΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας (Ν.Δ.).
τόµ. Α, σ. 12, 20.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων λόγω φυσικών καταστροφών και τη µέριµνα εποπτείας και διαχείρισης των δασών. τόµ. Α, σ. 748.
Οµιλία της επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2011 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013. τόµ. Ε, σ. 3992.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4290-4292.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου
2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4811.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη εξόρυξη χρυσού στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, Κιλκίς και Θράκης.
τόµ. Ζ, σ. 5199.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και της έκτασης της Ναυτικής Βιοµηχανικής Περιοχής Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ζ, σ. 5243, 5244.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5937.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6221, 6222.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6549.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν.
4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’249)"" και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Θ, σ. 6798.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη

αντιµετώπισης των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του µέτρου της εξίσωσης του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο θέρµανσης και
κίνησης. τόµ. Θ, σ. 6983, 6984.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας". τόµ. Θ, σ. 7038, 7039.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7086-7088, 7120.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Θ, σ.
7204, 7225, τόµ. Ι, σ. 7245.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε τα έκτακτα µέτρα υποστήριξης των ανέργων. τόµ. ΙΑ, σ. 8308, 8320.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8576.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8697.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΒ, σ. 9145.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των υδατικών πόρων. τόµ. ΙΓ, σ. 9804.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ, σ.
9804.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10081.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την αναγκαιότητα
προώθησης και άµεσης εφαρµογής προγραµµάτων κοµποστοποίησης. τόµ. ΙΔ, σ. 10179, 10180.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δυνατότητα αξιοποίησης των Αγροτικών Φυλακών της Χώρας. τόµ.
ΙΔ, σ. 10776, 10777.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου πρώτου και των υπ’ αριθµ.
497/89/26.4.2013 και 504/96/27.4.2013 βουλευτικών τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11443.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11534-11536, 11583.
Αναφορά της στην επιβολή µοµφής κατά Βουλευτή της
Χρυσής Αυγής για την ανάρµοστη συµπεριφορά του εντός
της Αιθούσης. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12030, 12060.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίη-
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ση των οδικών έργων των τµηµάτων Κορίνθου - Πάτρας της
Ολυµπίας Οδού, της Ιονίας Οδού και του Άξονα Ακτίου Αµβρακίας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12030, 12031.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12060.
Αναφορά της στην 20η Μαϊου, Ευρωπαϊκή Ηµέρα για τη
Θάλασσα. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12101.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12909.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13201.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13329-13331, 13412, 13413, 13428.
Αναφορά της στη συνεργασία της τρικοµµατικής Κυβέρνησης. τόµ. ΙΗ, σ. 13329.
Αναφορά της στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για
την ΕΡΤ και στην απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. τόµ. ΙΗ, σ. 13329.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 13413.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ.
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13568.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14817.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15233.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 64-66, 237, 238.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
337.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 473,
474.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 518-520, 581.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Ζάµπια και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας". τόµ. ΚΒ, σ. 768.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
αναθεώρησης των ορίων της Περιοχής Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών "Δυτικές Ακτές Αιτωλοακαρνανίας-Σύµπλεγµα Εχινάδων". τόµ. ΚΔ, σ. 2306, 2307.

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΤΡΟΠΗΣ)
Οµιλία του στην απονοµή επαίνων και µεταλλίων της
Βουλής στους Παραολυµπιονίκες των 14ων Παραολυµπιακών Αγώνων του Λονδίνου 2012. Τα µετάλλια φέρουν παράσταση του Θεού Αγώνα, όπως απεικονίζεται σε τετράδραχµο της Σκοπέλου του 5ου αιώνα π.Χ.. Ο Θεός εµφανίζεται ως νέος µε φτερά στην πλάτη και στα πόδια, σύµβολα
ταχύτητας και µε στεφάνια στα χέρια, σύµβολα νίκης. τόµ.
Ζ, σ. 5698.
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραµµένου. τόµ. Α, σ.
29.
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Επικρατείας (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./
Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 20.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 124,125.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 316, 322, 347.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 322,
τόµ. Β, σ. 877, τόµ. Η, σ. 6482, τόµ. ΙΑ, σ. 8081, τόµ. ΙΒ, σ.
9498.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3278, 3381,3382.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4420.
Αναφορά της στην κίνηση του µουσουλµάνου Βουλευτή
Ροδόπης κ. A. Χατζή Οσµάν να φωτογραφηθεί µε φόντο
µια σηµαία στην οποία εµφανίζεται η Θράκη ως ανεξάρτητη. τόµ. Η, σ. 6482.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6490, 6491, 6565, 6600.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7096.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8076.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9220.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
"ΑΘΗΝΑ" για την ανώτατη εκπαίδευση. τόµ. ΙΒ, σ. 9497,
9498, 9512.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας, µε γενικό αριθµό 328 και ειδικό 108 του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9723.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 11042.
Επιστολή της για τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Η. Παναγιώταρου, Ν. Κακλαµάνη,
Π. Τατσόπουλου και Ο. Βουδούρη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11575.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις διαδικασίες συγχώνευσης των φορέων "ΟΣΚ Α.Ε."-"ΔΕΠΑΝΟΜ
Α.Ε."-"ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." και µετατροπής
τους σε "ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.". τόµ. ΙΣΤ, σ.
12084, 12085.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14871, 14872.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15078.
Οµιλία της επί του Κανονισµού, σχετικά µε τον τρόπο έκφρασης Βουλευτή εντός της αίθουσας του Κοινοβουλίου
και την αναφορά σε θέµα άσχετο µε το νοµοσχέδιο. τόµ.
ΚΓ, σ. 834.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 838.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2046.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2117.
Αναφορά της στο κόµµα «Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή». τόµ. ΚΔ, σ. 2117.

Χ
ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αττικής (Ανεξάρτητοι Έλληνες). τόµ. Α, σ. 12, 20.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
φαρµάκων στους ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ. τόµ. Α, σ.
749,750,752.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση δύο (2) συναφών
επίκαιρων ερωτήσεων, σχετικά: α) µε τις καθυστερήσεις
στη συγκρότηση των Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και β) µε τις καθυστερήσεις στην έγκριση επιδόµατος από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ). τόµ. Β, σ. 1039,1040,1041.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2373, 2386, 2387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"". τόµ. Γ, σ. 2477, 2482, 2495.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την περικοπή της επιχορήγησης των ΟΤΑ. τόµ. Γ, σ. 2536, 2553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3375.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4085, 4086.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε τη χρήση µαγνητοφώνου κατά τη διάρκεια οµιλίας Βουλευτή για την αναµετάδοση οµιλίας του Προέδρου της Κυβερνήσεως κ. Αντώνη Σαµαρά. τόµ. ΣΤ, σ. 4399.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4399, 4400.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
πρόνοιας και περίθαλψης για τους ανασφάλιστους ανέργους. τόµ. Ζ, σ. 5053.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Ζ, σ. 5070,
5081.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα Προγράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας. τόµ. Η, σ. 5793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6143.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,
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τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ),
µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης",
της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο
"Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ"
και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων"
και άλλες επείγουσες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθµόν 7/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου (Α’39), (Α’188)". τόµ. Θ, σ. 6862-6864.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9706, 9863.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάθεση
υπηρεσιών υποστήριξης έργων χωρίς διαγωνισµό στην εταιρεία "ΕΥΠΟΛΙΣ" από τη Διοίκηση του Κρατικού Θεάτρου
Βορείου Ελλάδος. τόµ. ΙΔ, σ. 10751.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10820.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 11001.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόσληψη από το Γενικό Γραµµατέα Μεταφορών ως συµβούλου ατόµου για το οποίο εκκρεµεί δίωξη σε βαθµό κακουργήµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 11065.
Αναφορά του στην από τριετίας είσοδο της Ελλάδας στο
ΔΝΤ. τόµ. ΙΕ, σ. 11149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11149-11151,
11207, 11265.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 11266.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αναπηρικές συντάξεις από τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων
Επαγγελµατιών(Ο.Α.Ε.Ε.). τόµ. ΙΗ, σ. 13453, 13455.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13178.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13338.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ,
σ. 15198.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 79.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
317-319.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 515-517, 578-580.
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας). τόµ. Α, σ. 12, 20.
Ορισµός του ως αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας. τόµ. Α, σ. 56.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 136,
τόµ. Β, σ. 1757, τόµ. ΙΑ, σ. 8420, 8441, τόµ. Κ, σ. 14450.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 136,137.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διατήρηση των µισθολογικών και εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. τόµ. Α, σ.
493,494.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που διαµορφώνεται από την πολιτική των περικοπών
στη φαρµακευτική περίθαλψη. τόµ. Α, σ. 513, 514, 515.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την απόπειρα εξώδικου συµβιβασµού µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της "SIEMENS". τόµ. Α, σ. 554,555.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόµατα. τόµ. Α, σ. 788,789.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των ν.
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών" και που αφορά ιδίως την προσθήκη-αναδιατύπωση του άρθρου 4 κατά τη
συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων
για τη συµφωνία συµβιβασµού µε την υπόθεση "SIEMENS".
τόµ. Β, σ. 842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011,
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4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης
οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 861, 932.
Οµιλία του επί της απόσυρσης της παραγράφου 4 του άρθρου 4 που είχε προστεθεί σαν νοµοτεχνική βελτίωση στη
Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων για τη συµφωνία συµβιβασµού µε τη "SIEMENS" στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012", της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα" και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Β, σ. 983.
Αναφορά του στη 14η Μαϊου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό
κράτος. τόµ. Β, σ. 1026.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το αν
πρέπει να εισαχθούν προς συζήτηση ή όχι και να συζητηθούν ή όχι ως κατεπείγουσες, δυο τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9,
που αφορούν θέµατα του Υπ. Ναυτιλίας και που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή
δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1071,1072,
1073, 1090, 1134.
Αναφορά του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και
ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ.
Β, σ. 1090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο
των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1679, 1696, 1703, 1704, 1709,
1710.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που
διαµορφώνεται στις ιατροφαρµακευτικές και προνοιακές
παροχές στο λαό. τόµ. Β, σ. 1757,1762.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"". τόµ. Γ, σ. 2492, 2493, 2494.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 30 και
ειδικό αριθµό 2, η οποία αφορά στη ρύθµιση καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση εργοδοτικής
εισφοράς υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. τόµ. Γ, σ. 2492, 2494.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας έτους 2012" και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2601, 2840.

Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Λ. Γρηγοράκου, Χ. Κέλλα, Γ. Λαµπρούλη και Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. Δ, σ. 2610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 3197, 3198, 3207,3208.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Πρόγραµµα "Αριάδνη". τόµ. Ε, σ. 3400,3401.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα ερευνητικά κέντρα της χώρας. τόµ. Ε, σ. 3877,3878.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2011 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013. τόµ. Ε, σ.
3993,3997,4003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4470, 4471.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην
προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 4999, 5000.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις παρεµβάσεις των Γερµανών στρατιωτικών που υπηρετούν στο πεδίο
βολής Κρήτης στα σχολεία Νοµού Χανίων. τόµ. Ζ, σ. 5175,
5176.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη εξόρυξη χρυσού στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, Κιλκίς και Θράκης.
τόµ. Ζ, σ. 5200.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων Ολυµπιονικών που διακρίθηκαν στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.
τόµ. Ζ, σ. 5259.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση αφιερωµένη προς τιµήν των Ελλήνων Παραολυµπιονικών που διακρίθηκαν
στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.
τόµ. Ζ, σ. 5697.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη των τρίτεκνων και γενικότερα των πολύτεκνων οικογενειών. τόµ. Ζ, σ. 5719, 5720.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών
προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5884, 5885, 5972, 5973.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης και τον τρόπο ψηφοφορίας για τη
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ.
3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επί του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2
του ν.3961/2011, επί των προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή
κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6610.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6610, 6651,
6668, 6683, 6686.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τα ψηφοδέλτια που έχουν µοιραστεί και τον τρόπο διεξαγωγής
της ψηφοφορίας. τόµ. Θ, σ. 6683.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας των δηµοσίων ΚΤΕΟ. τόµ. Θ, σ. 6727,
6728.
Αναφορά του σχετικά µε τη λειτουργία της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. τόµ. Θ, σ. 6789.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
προσέλευση του Υπουργού Οικονοµικών κατά τη διάρκεια
του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Θ, σ. 7155.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
προσέλευση του Πρωθυπουργού κατά την "ώρα του Πρωθυπουργού", καθώς και των Υπουργών κατά τη διάρκεια
του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Ι, σ. 7783.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση της εργασίας όλων των εργαζοµένων που απασχολούνται στις κοινωνικές δοµές. τόµ. Ι, σ. 7930, 7931, 7932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8420, 8436, 8441.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Πάρκο
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης".
τόµ. ΙΑ, σ. 8459, 8460.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης του Προέδρου
της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’ ΦΕΚ 51 Α’/10.04.1997) όπως
ισχύει". τόµ. ΙΑ, σ. 8481, 8482, τόµ. ΙΕ, σ. 11068.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συνέπειες
από το κλείσιµο του 3ου Θεραπευτηρίου ΙΚΑ και της "Πολυκλινικής" Αθηνών. τόµ. ΙΑ, σ. 8645, 8646.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΒ, σ. 9134, 9148.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οφειλές της Γερµανίας προς την Ελλάδα. τόµ. ΙΕ, σ. 11197.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις στην εταιρεία "PRAKTIKER HELLAS". τόµ. ΙΕ, σ.
11310, 11311.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα κατά την απογραφή των ασφαλισµένων του ΟΠΑΔ και
τη θεώρηση των βιβλιαρίων τους. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11846,
11847.
Αναφορά του στην επιβολή µοµφής κατά Βουλευτή της
Χρυσής Αυγής για την ανάρµοστη συµπεριφορά του εντός
της Αιθούσης. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12061.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12061.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μνηµόνιο Κατανόησης
στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του
Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του
Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12283, 12284.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις διώξεις
στελεχών του ναυτεργατικού κινήµατος. τόµ. ΙΖ, σ. 12628,
12629.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και ειδικό
101, που αφορά σύµβαση µεταξύ του δηµοσίου και των
ναυπηγείων της Ελευσίνας στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµικών που αφορά στην από κοινού συζήτηση δύο Κυρώσεων διεθνών συµβάσεων. τόµ. ΙΖ, σ. 12690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση
των οφειλών του προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ
του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας
και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
12690, 12694, 12700.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και
ειδικό 101, µε τίτλο: "Κύρωση της 11ης τροποποίησης της
υπ’ αριθµ. 001Β/00 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της εταιρίας µε την επωνυµία Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ (ΝΒΕΕ ΑΕ)", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση των οφειλών του
προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ του Υπουργικού
Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµο-
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κρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12700.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού
της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και
λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα
της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’
και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12778, 12807.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
και τη φορολόγηση των υπεράκτιων (offshore) εταιρειών.
τόµ. ΙΗ, σ. 13470.
Αναφορά του στη συνεργασία της τρικοµµατικής Κυβέρνησης. τόµ. ΙΗ, σ. 13471.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους δηµοτικούς παιδικούς και βρεφικούς σταθµούς της χώρας. τόµ.
ΙΘ, σ. 13793, 13794.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα Κέντρα Εκτίµησης και Πιστοποίησης Αναπηρίας. τόµ. ΙΘ, σ. 14119,
14120.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14449, 14450.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14950.
Αναφορά του στην επέτειο των 39 χρόνων από την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΚΒ, σ. 99.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων
και της Συµφωνίας Σύµπραξης για τις σχέσεις µεταξύ των
Οµοσπονδιακών Αρχείων της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων". τόµ. ΚΒ, σ. 99.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Κορέας, αφ’ ετέρου, µετά των συνηµµένων σε
αυτήν Δηλώσεων". τόµ. ΚΒ, σ. 158.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξασφάλισης πλήρους και δωρεάν δηµόσιας ιατρο-

φαρµακευτικής περίθαλψης για όλους τους ανασφάλιστους
πολίτες. τόµ. ΚΔ, σ. 1795, 1796.
Αναφορά του στην Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία. τόµ.
ΚΓ, σ. 1114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Συµφωνία των Αντιπροσώπων των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνήλθαν στα πλαίσια του Συµβουλίου, σχετικά µε την Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται προς το συµφέρον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης". τόµ. ΚΓ, σ. 1114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Βουλγαρίας σχετικά µε Διασυνοριακές Επιχειρήσεις για
Εναέρια Αστυνόµευση". τόµ. ΚΓ, σ. 1138.
Αναφορά του στην επικείµενη αµερικανική επέµβαση στη
Συρία. τόµ. ΚΓ, σ. 1139.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση Συµφωνίας ανταλλαγών και συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας". τόµ.
ΚΓ, σ. 1356.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο
34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι. τόµ. ΚΔ, σ.
1890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των
θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 1890,
1891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη Συνεργασία στον Τοµέα της Στρατιωτικής Γεωγραφίας". τόµ. ΚΔ,
σ. 2209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για Συνεργασία
στο Στρατιωτικό Τοµέα". τόµ. ΚΔ, σ. 2257.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας περί Συνεργασίας στο Στρατιωτικό Τοµέα". τόµ. ΚΔ, σ. 2275.
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 20.
Διορισµός του ως Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά.
τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο πρόγραµµα δακοκτονίας.
τόµ. Α, σ. 249,250,251.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ρύθµισης των κτηνοτροφικών χρεών. τόµ. Α, σ. 518, 520.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή αποζηµίωσης στους πληγέντες βαµβακοπαραγωγούς από το πράσινο σκουλήκι. τόµ. Α, σ. 648.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της καταστροφής των αµπελώνων. τόµ. Β, σ.
1172,1173,1174.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων κτηνοτροφίας. τόµ.
Β, σ. 1735,1736.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
καταβολής στους κτηνοτρόφους της εξισωτικής αποζηµίωσης. τόµ. Γ, σ. 2189,2190.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους πυρόπληκτους της Τροιζηνίας.
τόµ. Γ, σ. 2526, 2527.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στήριξη
των αµπελοκαλλιεργητών και της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αµπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ). τόµ.
Ε, σ. 3341,3342.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των εισφορών των αγροτών υπέρ ΕΛΓΑ. τόµ. Ε, σ.
3402,3403,3404.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νοµιµοποίηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. τόµ. Ε, σ.
3916,3917.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων του αγροτικού κόσµου. τόµ. Ε, σ. 3931, 3937, 3938, 3939.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4404.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ενίσχυσης της ελληνικής κτηνοτροφίας. τόµ. ΣΤ, σ. 4891,
4892, 4893.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταστροφές κηπευτικών στην περιοχή της Πρέβεζας από τον ισχυρό ανεµοστρόβιλο στις 29-11-2012. τόµ. Ζ, σ. 5245,
5246.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5609, 5612, 5617,
5618.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόρριψη της αποζηµίωσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση των πληγέντων από το πράσινο σκουλήκι βαµβακοπαραγωγών, για
το 2010. τόµ. Ζ, σ. 5731, 5732.
Οµιλία του σε δύο (2) συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις,
σχετικά α) µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του αγροτικού χώρου και β) µε τα προβλήµατα στον αγροτικό τοµέα.
τόµ. Ι, σ. 7548, 7550.
Οµιλία του στην προ ηµερήσιας διατάξεως συζήτηση σε
επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων µε θέµα: "Τα προβλήµατα του
αγροτικού κόσµου". τόµ. ΙΑ, σ. 8356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8737.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέ-

τρων για την πρόληψη εξάπλωσης του µελιταίου πυρετού
στο ζωικό κεφάλαιο. τόµ. ΙΓ, σ. 10034, 10035.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την δακοκτονία στο Νοµό Χανίων και συνολικά στην Κρήτη. τόµ. ΙΕ,
σ. 11083, 11084.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή αποζηµίωσης στους πληγέντες παραγωγούς φρούτων
της Κεντρικής Μακεδονίας. τόµ. ΙΖ, σ. 12184, 12185.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσων εκτιµήσεων από τον ΕΛΓΑ στις αγροτικές καλλιέργειες που επλήγησαν από ισχυρές χαλαζοπτώσεις στη Μακεδονία. τόµ. ΙΗ, σ. 13373, 13374, 13375.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 13375.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1270.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος. τόµ. ΚΔ, σ.
1654, 1655.
Αναφορά του στη 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Μνήµης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. τόµ. ΚΔ, σ. 1664.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης
(ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ε.Κ.Μ.). τόµ. Α, σ. 12, 20.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στον ραδιοτηλεοπτικό σταθµό ALPHA
στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Α, σ. 425,426.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1192.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις, τους µισθούς και τις συντάξεις. τόµ. Γ, σ.
2193,2194,2207,2209.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στα έργα του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης.
τόµ. ΣΤ, σ. 4749, 4750, 4751.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα Προγράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας. τόµ. Η, σ. 5785, 5840.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6147, 6148.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη έγκαιρη ενηµέρωση των Βουλευτών, ιδιαίτερα της επαρχίας,
για τη µη προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Θ, σ. 6731.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθµόν 7/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου (Α’39), (Α’188)". τόµ. Θ, σ. 6867.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους της Εταιρείας
Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΕΨΥΚΑ).
τόµ. Ι, σ. 7935, 7936.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχο-
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µένου "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας" και άλλες διατάξεις. τόµ. Ι, σ. 7971.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8561.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9739, 9890, 9896.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9890.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10843, 10844.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 11024.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου πρώτου και των υπ’ αριθµ. 497/ 89/
26.4.2013 και 504/96/27.4.2013 βουλευτικών τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα
µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11441.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του
Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθήνας "Ο Άγιος Σάββας"
και της Άννας-Μαρίας-Λουΐζας Λάτση και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 12367.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην Ανώνυµη
Ελληνική Εταιρεία Χάλυβος. τόµ. ΙΖ, σ. 12606, 12607.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13176, 13177, 13178.
Αναφορά της στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13218.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14830.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 939, 940, 968, 969.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1273, 1274.
ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ ΑΧΜΕΤ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Ροδόπης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ.
Α, σ. 12, 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4414, 4415.
Αναφορά του στην κίνηση του µουσουλµάνου Βουλευτή
Ροδόπης κ. A. Χατζή Οσµάν να φωτογραφηθεί µε φόντο

µια σηµαία στην οποία εµφανίζεται η Θράκη ως ανεξάρτητη. τόµ. Η, σ. 6485, 6486.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 6485,
6492.
Αναφορά του στην επίθεση που δέχθηκε εξαιτίας µιας
φωτογραφίας του µε φόντο µια σηµαία στην οποία εµφανίζεται η Θράκη ως ανεξάρτητη. τόµ. Η, σ. 6556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΓ, σ.
9899.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1197.
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ)
Διορισµός του ως Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 30.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 43.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ.
185,186,187,190.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απορρόφηση του ΕΣΠΑ. τόµ. Γ, σ. 2334,2335.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4447, 4449.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης
Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του Κόµµατός του για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην προσφυγή στο
ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου.
τόµ. Ζ, σ. 5005.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συµφωνία
χρηµατοδότησης της ελληνικής οικονοµίας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. τόµ. Ζ, σ. 5730.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στάση της
Κυβέρνησης ως προς τους εργαζοµένους στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. τόµ. Θ, σ. 7062, 7063.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στις 30 Ιανουαρίου 2013 από διαδηλωτές. τόµ. Θ, σ.
7063.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχο-
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µένου "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας" και άλλες διατάξεις. τόµ. Ι, σ. 7978,
7980.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενεργοποίηση των τραπεζών για παροχή στήριξης στο ΕΣΠΑ. τόµ.
Ι, σ. 8015, 8016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9975 – 9977, 10087, 10088, 10093.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 10093,
τόµ. ΙΕ, σ. 11303, τόµ. ΙΗ, σ. 12889.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας του κρατικού αερολιµένα
Κέρκυρας. τόµ. ΙΕ, σ. 11077, 11078.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Θεσσαλονίκης
για τη δωρεάν µετακίνηση των ανέργων. τόµ. ΙΕ, σ. 11079,
11080.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκρατικοποίηση του αερολιµένος Χανίων. τόµ. ΙΕ, σ. 11298,
11300.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 78 του ν. 4146/2013. τόµ. ΙΕ,
σ. 11301, 11302, 11303.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επικείµενη ιδιωτικοποίηση του αεροδροµίου Χανίων. τόµ. ΙΕ, σ.
11303, 11304.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11539-11541.
Αναφορά του στην απόφαση της Κυβέρνησης για επιστράτευση των εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11540.
Αναφορά του στην αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τον οίκο αξιολόγησης Fitch. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11540.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναλειτουργία της σιδηροδροµικής γραµµής Αγρινίου - Μεσολογγίου. τόµ. ΙΖ, σ. 12221.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το φαινόµενο της λαθρεπιβίβασης στα µέσα µαζικής µεταφοράς. τόµ.
ΙΖ, σ. 12852,12853, 12854.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12865, 12885 - 12887, 12889, 12891, 12902.
Αναφορά του στο διαγωνισµό ιδιωτικοποίησης ΔΕΠΑ και
ΔΕΣΦΑ. τόµ. ΙΗ, σ. 12885.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και διορισµός του στη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. τόµ. ΙΘ, σ. 13564, 13565.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε το "Ελληνικό
Επενδυτικό Ταµείο". τόµ. Κ, σ. 14394, 14395.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 54, 68, 80, 81, 82, 251, 265, 266, 268, 269.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τροπο-

λογία εκπρόθεσµη που αφορά τα franchise, και την έχουν
συνυπογράψει είκοσι πέντε Βουλευτές την οποία και έκανε
δεκτή ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η
οποία θα µπει σε ψηφοφορία. τόµ. ΚΒ, σ. 265, 268, 269.
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Αχαΐας (ΣΥ.ΡΙΖ.Α./Ε.Κ.Μ.).
τόµ. Α, σ. 12, 20.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 91.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή"
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 969-971,1008.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4458,
τόµ. ΙΑ, σ. 8757, τόµ. ΚΔ, σ. 2208, 2256.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας
της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, για την τροποποίηση της
Συµφωνίας Εµπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας". τόµ.
Ζ, σ. 5344.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα Προγράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας. τόµ. Η, σ. 5786, 5841.
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Η, σ. 6211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6211, 6212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Ι, σ.
7527.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη δηµιουργία Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας µεταξύ της µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων". τόµ. ΙΑ, σ. 8234.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τις τροπολογίες που υποβάλλονται στα υπό ψήφιση νοµοσχέδια
και που είναι άσχετες προς αυτά. τόµ. ΙΑ, σ. 8680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8680, 8681,
8682, 8750, 8751.
Αναφορά του στα επεισόδια στην Ιερισσό Χαλκιδικής.
τόµ. ΙΑ, σ. 8750.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας, µε γενικό αριθµό 328 και ειδικό 108 του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9722.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε τον Αγωγό Φυσικού Αερίου The
Trans Adriatic Pipeline Project µετά του Παραρτήµατος αυτής". τόµ. ΙΔ, σ. 10210, 10211.
Αναφορά του στην ψήφιση της τροπολογίας 390/37 (άρθρο 78) που αναφέρεται στην ενδεχόµενη απιστία στελεχών
των τραπεζών για δάνεια προς νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
και ιδιωτικού δικαίου του δηµοσίου τοµέα του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10722.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10722, 10730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Κύριου Μνηµονίου Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
(στο εξής αναφερόµενο ως: "ΥΠΕΘΑ") και του Υπουργείου
Άµυνας του Κράτους του Ισραήλ (στο εξής αναφερόµενο
ως: "ΥΑΚΙ") για τις Αµυντικές, Στρατιωτικές, Στρατηγικές
και Τεχνολογικές Σχέσεις και Συνεργασία µεταξύ του ΥΠΕΘΑ και του ΥΑΚΙ". τόµ. ΚΔ, σ. 1954, 1955.
Αναφορά του στο κόµµα "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 1968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για την Αµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων
Πληροφοριών". τόµ. ΚΔ, σ. 1968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2091.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για Συνεργασία
στο Στρατιωτικό Τοµέα". τόµ. ΚΔ, σ. 2256.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας περί Συνεργασίας στο Στρατιωτικό Τοµέα". τόµ. ΚΔ, σ. 2275.
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Πιερίας (Ν.Δ.). τόµ. Α, σ.
12, 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4370, 4371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση

της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου
2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4790-4792, 4821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8625.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του
άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη
κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις
(Α’ 32)». τόµ. ΙΗ, σ. 13301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2043.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ)
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Αττικής (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). τόµ. Α,
σ. 12, 20.
Ορισµός της ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Α, σ. 53.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 75,76.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 76, 368,
τόµ. Β, σ. 995, 996, 1697, 1698, 1699, τόµ. Η, σ. 5870,
6486, τόµ. Θ, σ. 6932, 6933, τόµ. ΙΑ, σ. 8362, 8423, τόµ.
ΙΓ, σ. 9606, τόµ. ΙΔ, σ. 10660, τόµ. ΙΗ, σ. 12945, 12946,
12950, 13404.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 343, 360, 368.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου
έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 590,591.
Αναφορά της στη τροπολογία 14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος
διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 591.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τους διορισµούς Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων. τόµ. Α, σ. 665.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχεδια-
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σµό του προγράµµατος του ΟΑΕΔ για την προώθηση της
νεανικής επιχειρηµατικότητας. τόµ. Α, σ. 745,746.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόµατα. τόµ. Α, σ. 784,785.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή"
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 996.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο
των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1697,1698,1699.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που
διαµορφώνεται στις ιατροφαρµακευτικές και προνοιακές
παροχές στο λαό. τόµ. Β, σ. 1754.
Αναφορά της στην γενική απεργία της 26ης Σεπτεµβρίου
2012. τόµ. Γ, σ. 1789,1804.
Αναφορά της στην πρόταση για διακοπή των εργασιών
της Βουλής από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας και τους Ανεξάρτητους Έλληνες, λόγω της γενικής απεργίας της 26ης Σεπτεµβρίου 2012. τόµ. Γ, σ.
1789,1804.
Αναφορά της στην "λίστα του ΣΔΟΕ" που διέρρευσε για
τα υπό έλεγχο πολιτικά πρόσωπα. τόµ. Γ, σ. 1789,1805.
Αναφορά της στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη και στη στάση του απέναντι στα δηµοσιεύµατα που
τον εµπλέκουν σε "σκάνδαλο αγοραπωλησιών ακινήτων".
τόµ. Γ, σ. 1789,1805,1810.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Επείγουσες ρυθµίσεις επενδυτικών σχεδίων
ν.3908/2011 και π.δ. 33/2011". τόµ. Γ, σ. 1805,1809.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1810,
τόµ. Η, σ. 6540, 6541, τόµ. ΙΑ, σ. 8433, τόµ. ΙΕ, σ. 11033,
11034, τόµ. ΙΗ, σ. 13405.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση διάρκειας του Προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"". τόµ. Γ, σ. 2490.
Οµιλία της επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 30 και
ειδικό αριθµό 2, η οποία αφορά στη ρύθµιση καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση εργοδοτικής
εισφοράς υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. τόµ. Γ, σ. 2490.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πάταξη
φορολογικών αδικηµάτων. τόµ. Γ, σ. 2459,2460.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 3202.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταλήψεις από εξωπανεπιστηµιακούς παράγοντες σε χώρους των
πανεπιστηµίων και ΤΕΙ. τόµ. Ε, σ. 3879,3880.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τις µετακινήσεις δηµοσίων υπαλλήλων σύµφωνα µε το ν. 4024/2011. τόµ. Ε,
σ. 3964.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4343, 4344.

Οµιλία της µε θέµα τη βία κατά των γυναικών, µε αφορµή
τη Διεθνή Ηµέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25η Νοεµβρίου). τόµ. Ζ, σ. 4912.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το ΑΜΚΑ
και την "κάρτα του πολίτη". τόµ. Ζ, σ. 4928.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Ζ, σ. 5076,
5077.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη εξόρυξη χρυσού στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, Κιλκίς και Θράκης.
τόµ. Ζ, σ. 5196.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής προς τιµήν των Ελλήνων Ολυµπιονικών που διακρίθηκαν στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.
τόµ. Ζ, σ. 5257.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του
ΕΟΠΥΥ και τα αδιέξοδα της ακολουθούµενης πολιτικής
στην πρωτοβάθµια περίθαλψη. τόµ. Ζ, σ. 5746.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα Προγράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας. τόµ. Η, σ. 5792.
Οµιλία της επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών
προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5872.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5879.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την αποµάκρυνση κατατεθέν εγγράφου από την Έδρα, το οποίο
αφορούσε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και
συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για
το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5996.
Αναφορά της στην κίνηση του µουσουλµάνου Βουλευτή
Ροδόπης κ. A. Χατζή Οσµάν να φωτογραφηθεί µε φόντο
µια σηµαία στην οποία εµφανίζεται η Θράκη ως ανεξάρτητη. τόµ. Η, σ. 6485, 6486.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6540, 6541, 6587.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου
2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4816-4818.
Αναφορά της στην ποινική δίωξη του επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ κ. Α. Γεωργίου. τόµ. Θ, σ. 6872.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση της διάρκειας λειτουρ-
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γίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθµόν 7/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου (Α’39), (Α’188)". τόµ. Θ, σ. 6872.
Αναφορά της στις "Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου"
που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. Θ, σ. 6933,
6936.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος
µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6936.
Αναφορά της στις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων του ΜΕΤΡΟ και στην επίταξη τους. τόµ. Θ, σ.
6937.
Αναφορά της στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στις 30 Ιανουαρίου 2013 από διαδηλωτές. τόµ. Θ, σ.
7073.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7110, 7111.
Οµιλία της επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο". τόµ. ΙΑ, σ. 8140.
Οµιλία της επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΑ, σ. 8230.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
είναι σύµφωνη µε τον Κανονισµό η κατάθεση τροπολογιών
κατά τη συζήτηση των κυρώσεων των συµβάσεων του Υπουργείου Εξωτερικών: i) "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση της
διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση", ii) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη
δηµιουργία Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων" και πρόταση όλων
των κοµµάτων για απόσυρση αυτών. τόµ. ΙΑ, σ. 8230.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε τα έκτακτα µέτρα υποστήριξης των ανέργων. τόµ. ΙΑ, σ. 8315, 8316.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας
της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και τεχνολογική
συνεργασία». τόµ. ΙΑ, σ. 8385, 8386.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογίας για την επαναφορά του γένους ως
προϋπόθεση εισαγωγής στις στρατιωτικές και αστυνοµικές
σχολές, στην κύρωση συµφωνίας Ελλάδας-Νιγηρίας και απόσυρση αυτής από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. τόµ. ΙΑ,
σ. 8386.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8423.
Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από απόφαση του Eurogroup για τα πιστωτικά της ιδρύµατα. τόµ.
ΙΒ, σ. 9507.

Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
"ΑΘΗΝΑ" για την ανώτατη εκπαίδευση. τόµ. ΙΒ, σ. 9507.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9651, 9652.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9756, 9880.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ, σ.
9756.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ,
σ. 10660-10662.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
παρουσία των Υπουργών κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. ΙΔ, σ. 10693, 10744.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10730, 10734, 10735, 10744.
Αναφορά της στην ψήφιση της τροπολογίας 390/37 (άρθρο 78) που αναφέρεται στην ενδεχόµενη απιστία στελεχών
των τραπεζών για δάνεια προς νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
και ιδιωτικού δικαίου του δηµοσίου τοµέα του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10734, 10744.
Αναφορά της στον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου.
τόµ. ΙΔ, σ. 10744.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους νέους
Οργανισµούς των Υπουργείων. τόµ. ΙΕ, σ. 10961, 10962.
Αναφορά της στη δολοφονική επίθεση κατά µεταναστών
εργατών στα φραουλοχώραφα της Νέας Μανωλάδας Ηλείας. τόµ. ΙΕ, σ. 11032.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 11032, 11033.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον καθορισµό των αποδοχών των εργαζοµένων στις Αστικές Συγκοινωνίες. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12029, 12030.
Αναφορά της στο ζήτηµα των γερµανικών αποζηµιώσεων
και του κατοχικού δανείου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12059.
Αναφορά της στην επιβολή µοµφής κατά Βουλευτή της
Χρυσής Αυγής για την ανάρµοστη συµπεριφορά του εντός
της Αιθούσης. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12059.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12059, 12060.
Αναφορά της στην επέτειο των πενήντα ετών από τη δολοφονία του Γρηγορίου Λαµπράκη. τόµ. ΙΖ, σ. 12358.
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Οµιλία της επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΖ, σ. 12360.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του
Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθήνας "Ο Άγιος Σάββας"
και της Άννας-Μαρίας-Λουΐζας Λάτση και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 12375.
Αναφορά της στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 12943, 12947, 12948,
12950, 13259, 13260, 13311.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα, τις καθυστερήσεις και τις αµφιταλαντεύσεις στη
λειτουργία του ΕΟΠΥΥ. τόµ. ΙΗ, σ. 13259-13261, 13270.
Αναφορά της στη µνήµη των πρώην Βουλευτών Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά. τόµ. ΙΗ, σ. 13295.
Αναφορά της στις νοσηλευτικές µονάδες της νησιωτικής
Ελλάδας. τόµ. ΙΗ, σ. 13311.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του
άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη
κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις
(Α’ 32)». τόµ. ΙΗ, σ. 13311.
Αναφορά της στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για
την ΕΡΤ και στην απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. τόµ. ΙΗ, σ. 13347, 13405.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13347, 13405, 13427.
Αναφορά της στη συνεργασία της τρικοµµατικής Κυβέρνησης. τόµ. ΙΗ, σ. 13348.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την έγκριση πρότασης για συζήτηση τροπολογιών (572 και 593)
που αφορούν το θέµα της κατάργησης της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάργηση υπουργικής απόφασης που εξειδικεύει αυτήν την γενικής ισχύος Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου σε ό,τι αφορά την ΕΡΤ και που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 13404, 13405.
Διορισµός της στη θέση της Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. τόµ. ΙΘ, σ.
13566.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14929.

ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή Μαγνησίας (Ανεξάρτητοι
Έλληνες). τόµ. Α, σ. 12, 21.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόρειων Σποράδων. τόµ. Α, σ. 267,268.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 320.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση προσωπικού άµεσα συγχωνευµένων φορέων. τόµ. Α,
σ. 501,502.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου
έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες
διατάξεις". τόµ. Α, σ. 573,599.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει ή όχι να εισαχθεί προς συζήτηση η τροπολογία
14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση
χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του νόµου 4055/2012
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 574.
Αναφορά της στη τροπολογία 14/2/24.8.2012 που αφορά τη ρύθµιση χρόνου υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αθλητικών Ανώνυµων Εταιρειών στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος
διατάξεων του νόµου 4055/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 599.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τους διορισµούς Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων. τόµ. Α, σ. 655,
656, 657, 668, 669, 672.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση του παρεµπορίου. τόµ. Β, σ.
954, 955, 956.
Αναφορά της στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και
ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ.
Β, σ. 1075, 1132.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1075, 1132.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις και το πρόγραµµα κοινωφελούς
εργασίας των δήµων. τόµ. Β, σ. 1729,1730,1731.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
1857 - 1859.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2163,
τόµ. Δ, σ. 3219, τόµ. Ζ, σ. 5218, τόµ. ΙΑ, σ. 8269, τόµ. ΙΓ,
σ. 9772, τόµ. ΙΕ, σ. 11244.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία προσφυγικών καταυλισµών σε νησιά του Αιγαίου. τόµ.
Γ, σ. 2331,2332.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών". τόµ. Γ, σ. 2371.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διερεύνηση των υποθέσεων των πολιτικών προσώπων. τόµ. Γ, σ.
2508, 2509.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την περικοπή της επιχορήγησης των ΟΤΑ. τόµ. Γ, σ. 2534, 2551.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α’),
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις"". τόµ. Δ, σ. 2961, 3217, 3218, 3219.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3279.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4383, 4384.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου
2010". τόµ. ΣΤ, σ. 4794-4796, 4822.
Αναφορά της στις "Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου"
που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. ΣΤ, σ. 4822.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Οικονοµικών
Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δηµοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέµησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5129.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των ασφαλισµένων του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.).
τόµ. Ζ, σ. 5487, 5488.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α) "Κύρωση του Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας στο Πρωτόκολλο µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας που υπεγράφη στη Βέρνη, στις 4 Νοεµβρίου 2010 και
τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος
και το συνηµµένο στη Σύµβαση Πρωτόκολλο" και β) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του
εισοδήµατος". τόµ. Ζ, σ. 5493.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρ-

ρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5863, 5864.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6145, 6256.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6542.
Οµιλία της στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6662, 6663.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων δυσλειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Βόλου. τόµ. Θ, σ. 6754.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος από τον ΟΠΑΔ. τόµ. Θ, σ.
7055, 7056.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας". τόµ. Θ, σ. 7040.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)". τόµ. Θ, σ.
7210.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 7857.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας" και άλλες διατάξεις. τόµ. Ι, σ. 7975.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8053.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". τόµ. ΙΑ, σ. 8144.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8598.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Επείγουσες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8727.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8728.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9453.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9627.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ, σ.
9752.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΙΓ, σ.
9868, 9869.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 10058.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε τη διάλυση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. τόµ. ΙΓ, σ. 10153, 10154,
10169.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10248-10250, 10280.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10891, 10892.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 4, 5, 19, 20, 30, 38, 39, 43, 44,
48 και 49 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 447
και ειδικό 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10993.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11228.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποδράσεις από τις Φυλακές Τρικάλων. τόµ. ΙΕ, σ. 11242, 11243,
11244.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11382.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11567.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 12154.
Αναφορά της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
κατάθεση τροπολογιών σε κύρωση µνηµονίου συνεργασίας
µε άλλο κράτος και συγκεκριµένα στο «Μνηµόνιο Κατανόησης στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ
του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους
του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 12285.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μνηµόνιο Κατανόησης
στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του
Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του
Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12285.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ακτοπλοϊκής σύνδεσης των Βορείων Σποράδων µε τα λιµάνια Θεσσαλονίκης και Βόλου. τόµ. ΙΖ, σ. 12626, 12627.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 &
155 του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά
του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών
αρχείων της Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη
ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν
τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256
περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12787.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12908, 12909.
Αναφορά της στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13195.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13195.
Οµιλία της στο σχέδιο του νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της
Ε.Λ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 13528.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων στις µονάδες υγείας του Νοµού Μαγνησίας.
τόµ. ΙΘ, σ. 13740, 13741.
Οµιλία της στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέρ-
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γεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού,
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC" περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί
της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται
στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει. τόµ. Κ, σ. 14462.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14837.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της "ΕΡΤ Α.Ε." και την παρεµπόδιση λειτουργίας
και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια». τόµ. ΚΑ, σ. 15075.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων 1 έως 17 και επί του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση". τόµ. ΚΑ, σ.
15260.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 250.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ.
331, 332.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μακεδονίας και
Θράκης: "Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων για τη
Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 713.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1197, 1280.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κώδικας Δικηγόρων". τόµ. ΚΔ, σ. 1703-1705, 1750-1752.
Αναφορά της στη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο
34χρονος Παύλος Φύσσας στο Κερατσίνι και στο κόµµα
"Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. ΚΔ, σ. 1750.
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
τόµ. Α, σ. 12, 21.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Α, σ. 53.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α, σ. 165,166.

Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την απόπειρα εξώδικου συµβιβασµού µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της "SIEMENS". τόµ. Α, σ. 547,548.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το αν
πρέπει να εισαχθούν προς συζήτηση ή όχι και να συζητηθούν ή όχι ως κατεπείγουσες, δυο τροπολογίες µε γενικό αριθµό 24 και ειδικό 8 και γενικό αριθµό 25 και ειδικό 9,
που αφορούν θέµατα του Υπ. Ναυτιλίας και που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή
δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1070.
Αναφορά του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 24 και
ειδικό 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" η οποία αφορά τις µελέτες διαχείρισης λιµένα, τα γνωστά "master plan" και το τέλος παραµονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλόων αναψυχής. τόµ.
Β, σ. 1070, 1083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Περιστολή δηµοσίων δαπανών, ρύθµιση θεµάτων δηµοσιονοµικών ελέγχων και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1070,1082,1083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας έτους 2012" και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2608.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3261,3262,3263, 3390.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων του αγροτικού κόσµου. τόµ. Ε, σ. 3929.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4091, 4092.
Αναφορά του στη νοµοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε
από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρα επί της παραγράφου Γ.1. του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "
Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016", που αφορά του υπαλλήλους της Βουλής και στην απόσυρση αυτής. τόµ. ΣΤ, σ.
4098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4433, 4434.
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Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα Βουλευτές του
Κόµµατός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, µε αντικείµενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην
προσφυγή στο ΔΝΤ και την υποβολή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών Νέας Δηµοκρατίας και
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και κάθε ενεχοµένου προσώπου. τόµ. Ζ, σ. 4994.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,
2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα Εφαρµογής των Κανονισµών
(ΕΚ)1338/2001 και (ΕΕ)1210/2010 περί προστασίας του
ευρώ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5545, 5546, 5596.
Αναφορά του στην επιλογή της Κυβέρνησης για νοµοθέτηση µέσω Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Ζ, σ.
5596.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Ζ, σ. 5596.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6095,
Αναφορά του στη "λίστα Λαγκάρντ". τόµ. Η, σ. 6110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6110, 6111, 6162, τόµ. Η, σ. 6269, 6270.
Αναφορά του στην ένοπλη επίθεση στα γραφεία της Νέας
Δηµοκρατίας. τόµ. Η, σ. 6328, 6354.
Αναφορά του στις εκφράσεις και στις τοποθετήσεις Βουλευτών κατά τη διάρκεια των οµιλητών στο Κοινοβούλιο.
τόµ. Η, σ. 6361.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 6361,
τόµ. ΙΖ, σ. 12799, τόµ. ΚΔ, σ. 2048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο "Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή των Συµβάσεων" και άλλες επείγουσες
διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6380.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,
τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νο-

µοθετικού Περιεχοµένου " Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ),
µε τίτλο "Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης",
της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο
"Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ"
και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων"
και άλλες επείγουσες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 6397.
Οµιλία του στη συζήτηση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επί του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, επί των
προτάσεων που κατέθεσαν: Α) Εβδοµήντα δύο (72) Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Νέας Δηµοκρατίας, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Β) Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα (70) Βουλευτές του κόµµατός του, Γ) Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης Καµµένος και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος
και όλοι οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Θ, σ. 6652, 6653.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 7865.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: "α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2011 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Ι, σ. 7885.
Αναφορά του στην καταγγελία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δ. Παπαδηµούλη και που
αφορά τραυµατισµό Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κατά τη
διάρκεια εκδήλωσης διαµαρτυρίας στο γραφείο του κ.
Μέργου. τόµ. Ι, σ. 7938.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας" και άλλες διατάξεις. τόµ. Ι, σ. 7983.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την φορολογική επιβάρυνση στα νησιά του Αιγαίου. τόµ. Ι, σ. 8029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΙΑ, σ.
8064-8066.
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Αναφορά του στις εξελίξεις στην Κύπρο ύστερα από απόφαση του Eurogroup για τα πιστωτικά της ιδρύµατα. τόµ.
ΙΒ, σ. 9173, 9200, 9201, 9464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9201.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση των υδατικών πόρων. τόµ. ΙΓ, σ. 9801.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΓ, σ.
9801.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9802,
9803, τόµ. ΙΗ, σ. 13473.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9978, 9980, 10063.
Αναφορά του στην αποτυχία συγχώνευσης της Εθνικής
Τράπεζας µε τη Eurobank. τόµ. ΙΓ, σ. 10166.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τη διάλυση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. τόµ. ΙΓ, σ. 10166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10834, τόµ. ΙΕ, σ. 10899,
10923.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΕ, σ. 11259, 11260,
11261.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013". τόµ.
ΙΕ, σ. 11344.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11372, 11373.
Οµιλία του στη συζήτηση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11546, 11547, 12005, 12012,
12013, 12014.
Αναφορά του στην Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12069.
Αναφορά του στην επέτειο των σαράντα χρόνων από την
ανταρσία του αντιτορπιλικού "ΒΕΛΟΣ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 12163.
Αναφορά του στην επέτειο από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαµπράκη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12163.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 12163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Μνηµόνιο Κατανόησης
στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του
Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του
Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12289.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κα-

τάθεση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και ειδικό
101, που αφορά σύµβαση µεταξύ του δηµοσίου και των
ναυπηγείων της Ελευσίνας στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµικών που αφορά στην από κοινού συζήτηση δύο Κυρώσεων διεθνών συµβάσεων. τόµ. ΙΖ, σ. 12688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση
των οφειλών του προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ
του Υπουργικού Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας
και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
12688, 12708.
Οµιλία του επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 535 και
ειδικό 101, µε τίτλο: "Κύρωση της 11ης τροποποίησης της
υπ’ αριθµ. 001Β/00 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της εταιρίας µε την επωνυµία Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ (ΝΒΕΕ ΑΕ)", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση των Συµφωνιών α) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ιράκ για την αναδιάρθρωση των οφειλών του
προς το Ελληνικό Δηµόσιο και β) µεταξύ του Υπουργικού
Συµβουλίου της Δηµοκρατίας της Αλβανίας και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12708.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο της συζήτησης επί της πρότασης που κατέθεσαν πενήντα
τέσσερις Βουλευτές, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της
Τράπεζας HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο
αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’ και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12764.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως που κατέθεσαν πενήντα τέσσερις Βουλευτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παρ. 1-3 του Συντάγµατος και 154 & 155 του Κανονισµού
της Βουλής, µε την οποία αιτούνται όπως η συσταθείσα και
λειτουργούσα Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατά του πρώην Υπουργού
κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την υπόθεση
του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας
HSBC, να επεκτείνει τη διεξαγόµενη ήδη προκαταρκτική εξέταση, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του εν λόγω Υπουργού και για το αξιόποινο αδίκηµα
της απιστίας στην Υπηρεσία (άρθρο 256 περ. γ’ υποπερ. α’
και β’ Π.Κ.) και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση. τόµ. ΙΖ, σ. 12764, 12799, 12811, 12812.
Αναφορά του στην επέτειο της σφαγής του Διστόµου.
τόµ. ΙΗ, σ. 12860.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010" σε µια συνεδρίαση. τόµ. ΙΗ, σ. 12860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγω-
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νιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
12892, 12893.
Αναφορά του στο διαγωνισµό ιδιωτικοποίησης ΔΕΠΑ και
ΔΕΣΦΑ. τόµ. ΙΗ, σ. 12893.
Αναφορά του στη συνεργασία της τρικοµµατικής Κυβέρνησης. τόµ. ΙΗ, σ. 13468.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
και τη φορολόγηση των υπεράκτιων (offshore) εταιρειών.
τόµ. ΙΗ, σ. 13468, 13473, 13474.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. τόµ. ΙΘ, σ. 13565.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση του οδικού έργου "Ηράκλειο - Μεσσαράς". τόµ. ΙΘ, σ.
14114, 14115.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή της εθνικής οδού Τρικάλων - Άρτας. τόµ. Κ, σ.
14388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 243, 244.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
επιβολής της νοµιµότητας στο έργο κατασκευή του αυτοκινητόδροµου Αµβρακίας-Ακτίου, επανεκκίνησης των εργασιών και προστασίας των δικαιωµάτων των εργαζοµένων.
τόµ. ΚΒ, σ. 571, 572.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΔ, σ. 2047, 2048, 2054, 2086,
2094, 2095, 2096, 2109, 2110, 2113, 2114, 2119.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του αυτοκινητόδροµου "Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα"
της Ολυµπίας Οδού. τόµ. ΚΔ, σ. 2068, 2069, 2070.
Αναφορά του στο κόµµα «Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή
Αυγή». τόµ. ΚΔ, σ. 2109.
Ψ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών (Δηµοκρατική
Αριστερά). τόµ. Α, σ. 12, 21.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ενεργειακή Απόδοση
Κτηρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8626.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8698.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής
Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας
της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας,

του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας, του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Υπουργείου Άµυνας
του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της
Βόρειας Ιρλανδίας και του Στρατηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού, σχετικά µε τη Λειτουργική Σχέση που αφορά το Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας (JCBRN Defence COE Functional Relationship
MOU)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της
Ρουµανίας, του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
αναφορικά µε την Ίδρυση, Διοίκηση και Λειτουργία του
Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας Χηµικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άµυνας (JCBRN Defence COE
Operation MOU)", γ) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πορτογαλίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της
Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας, σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας
που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της
Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)", δ) "Κύρωση της Συµφωνίας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε το
Υπουργικό Συµβούλιο της Ουκρανίας για την Αµοιβαία
Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών περί Άµυνας",
ε) "Κύρωση του Μνηµονίου Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων µε εξουσιοδότηση της Κυβερνήσεως της Σουηδίας σχετικά µε την καθιέρωση διµερών συσκέψεων" και στ) "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Κράτους του Κατάρ". τόµ. ΚΓ, σ. 1366.
ΨΥΡΡΑΣ ΘΩΜΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Λαρίσης (Δηµοκρατική Αριστερά). τόµ. Α, σ. 12, 21.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προϋποθέσεις επιδότησης της ανεργίας των εποχιακά εργαζοµένων. τόµ. Α, σ. 630,631.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το καθεστώς
της δεύτερης ανάθεσης µαθηµάτων στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. Α, σ. 766,767.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του φαινοµένου της λαθροϋλοτοµίας
στα δάση της χώρας µας. τόµ. Β, σ. 1045.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3412.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ενίσχυση του βιβλίου. τόµ. Ε, σ. 3412.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4403.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό των φοροελεγκτικών µηχανισµών και την πάταξη
της φοροδιαφυγής. τόµ. ΣΤ, σ. 4765, 4766.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα έκτακτα µέτρα υποστήριξης των ανέργων. τόµ. ΙΑ, σ. 8308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)". τόµ. ΙΓ, σ. 9622, 9662.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». τόµ. ΙΓ, σ.
9742.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση κατά µεταναστών
εργατών στα φραουλοχώραφα της Νέας Μανωλάδας Ηλείας. τόµ. ΙΕ, σ. 11004.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου και για την επανασύσταση του "Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)" και του "Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)"". τόµ. ΙΕ, σ. 11004.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συγχώνευση του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας στον
Ελληνικό Γεωργικό Οργανισµό "Δήµητρα". τόµ. ΙΕ, σ.
11063, 11064.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013". τόµ. ΙΕ, σ. 11359.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τουριστική ανάπτυξη των νησιών του Αργοσαρωνικού και της ευρύτερης περιοχής Αργολίδας και Ερµιονίδος. τόµ. ΙΣΤ, σ.
12032, 12033.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία λειτουργίας του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας εξαιτίας του µειωµένου εγκεκριµένου προϋπολογισµού του
έτους 2013. τόµ. ΙΖ, σ. 12181, 12182.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του
Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθήνας "Ο Άγιος Σάββας"
και της Άννας-Μαρίας-Λουΐζας Λάτση και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 12363.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών". τόµ.
ΙΗ, σ. 13180.
Αναφορά του στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
που αφορά την ΕΡΤ. τόµ. ΙΗ, σ. 13313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του
άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη

κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες διατάξεις
(Α’ 32)». τόµ. ΙΗ, σ. 13313-13315.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία
στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ.
14146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14959.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 434,
465.
ΨΥΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Α’ Αθηνών (Ν.Δ.). τόµ. Α,
σ. 12, 21.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Λήψη µέτρων για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου στο κέντρο
των Αθηνών". τόµ. Β, σ. 1691.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποµάκρυνση των παράνοµων µεταναστών και την αποκατάσταση
του αισθήµατος ασφάλειας των κατοίκων του κέντρου της
Αθήνας. τόµ. Γ, σ. 1845,1846.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (Α’ 152), όπως ισχύει"
(Α’ 174), της από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 11 του ν.
3631/2008 (Α’ 6)" (Α’ 175) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3245, 3246, 3258.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αντιρρήσεων για το αποτέλεσµα της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "
Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016". τόµ. ΣΤ, σ. 4047.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, του άρθρου µόνου και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 40 και ειδικό αριθµό 19 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: " Έγκριση Μεσοπρόθεσµου
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Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016". τόµ. ΣΤ, σ. 4162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013". τόµ. ΣΤ, σ. 4499.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4500,
4516, τόµ. Η, σ. 5988, 6350, 6351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση νοµικών προσώπων του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5919, 5988.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5987,
6103, τόµ. Ι, σ. 7864, τόµ. ΙΕ, σ. 10888, τόµ. ΚΓ, σ. 1114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 6103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 6535.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιπτώσεις από την αύξηση της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης.
τόµ. Θ, σ. 6737, 6738.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του ν.
4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’249)"" και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. Θ, σ. 6800.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 7864.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας" και άλλες διατάξεις. τόµ. Ι, σ. 7969.
Αναφορά του σε περιστατικά που αφορούν το κόµµα του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. ΙΑ, σ. 8126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". τόµ. ΙΑ, σ. 8126,
8154.
Αναφορά του στην αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό
Κοινωνικό Μέτωπο επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο". τόµ. ΙΑ,
σ. 8154.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους δηµοσίους υπαλλήλους που έχουν καταδικαστεί αµετακλήτως από
τη Δικαιοσύνη. τόµ. ΙΓ, σ. 10113, 10114, 10115.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10888.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία βελτιωµένων φυλακών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12113.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 14833.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας που αναλογεί σε κάθε Βουλευτή στα υπό συζήτηση σχέδια νόµου. τόµ. ΚΑ, σ. 15051.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΓ, σ. 1201.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

Ολοµέλεια
Α
Β
Γ
Δ
E
ΣΤ
Z
Η
Θ
I
ΙΑ
IB
ΙΓ
ΙΔ
ΙΕ
ΙΣΤ
ΙΖ
ΙΗ
ΙΘ
Κ
ΚΑ
ΚΒ
ΚΓ
ΚΔ
ΚΕ
ΚΣΤ
ΚΖ
ΚΗ
ΚΘ
Λ
ΛΑ
ΛΒ
ΛΓ
ΛΔ
ΛΕ
ΛΣΤ
ΛΖ
ΛΗ
ΛΘ
Μ
ΜΑ
ΜΒ
ΜΓ
ΜΔ
ΜΕ
ΜΣΤ
MZ
ΜΗ
ΜΘ
Ν
ΝΑ
NB
ΝΓ
ΝΔ

28-06-2012
29-06-2012 (Πρωί)
29-06-2012 (Απόγευµα)
06-07-2012
07-07-2012
08-07-2012
23-07-2012
26-07-2012
27-07-2012
30-07-2012
01-08-2012
02-08-2012
03-08-2012
23-08-2012
24-08-2012
27-08-2012
28-08-2012
30-08-2012
31-08-2012
03-09-2012
06-09-2012
07-09-2012
10-09-2012
11-09-2012
12-09-2012
13-09-2012
14-09-2012
17-09-2012
18-09-2012
19-09-2012
20-09-2012
21-09-2012
24-09-2012
25-09-2012
26-09-2012
27-09-2012
28-09-2012
01-10-2012
02-10-2012
03-10-2012
04-10-2012
05-10-2012
08-10-2012
09-10-2012
10-10-2012
11-10-2012
12-10-2012
15-10-2012
16-10-2012
17-10-2012
18-10-2012
19-10-2012
22-10-2012
23-10-2012

Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ

1-26
27-38
39-42
43-50
51-104
105-212
213-254
255-270
271-284
285-300
301-388
389-442
443-462
463-504
505-522
523-562
563-602
603-640
641-676
677-708
709-752
753-796
797-832
833-886
887-942
943-1014
1015-1032
1033-1046
1047-1102
1103-1158
1159-1718
1719-1762
1763-1782
1783-1786
1787-1814
1815-2168
2169-2214
2215-2238
2239-2300
2301-2328
2329-2410
2411-2450
2451-2464
2465-2472
2473-2498
2499-2520
2521-2558
2559-2580
2581-2594
2595-2848
2849-2876
2877-2920
2921-2942
2943-3224

ΣΥΝΕΔ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

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

ΤΟΜ.

24-10-2012(Πρωί)
Ε
24-10-2012(Απόγευµα) Ε
25-10-2012
Ε
29-10-2012
Ε
30-10-2012
Ε
31-10-2012
Ε
01-11-2012
Ε
02-11-2012
Ε
05-11-2012
Ε
06-11-2012
Ε
07-11-2012
ΣΤ
08-11-2012
ΣΤ
09-11-2012
ΣΤ
10-11-2012
ΣΤ
11-11-2012
ΣΤ
12-11-2012
ΣΤ
13-11-2012
ΣΤ
15-11-2012
ΣΤ
16-11-2012
ΣΤ
19-11-2012
ΣΤ
20-11-2012
ΣΤ
21-11-2012
ΣΤ
22-11-2012
ΣΤ
23-11-2012
ΣΤ
26-11-2012
Ζ
27-11-2012
Ζ
29-11-2012
Ζ
30-11-2012
Ζ
03-12-2012
Ζ
04-12-2012
Ζ
05-12-2012
Ζ
06-12-2012
Ζ
07-12-2012
Ζ
10-12-2012
Ζ
11-12-2012
Ζ
12-12-2012
Ζ
13-12-2012
Ζ
14-12-2012
Ζ
17-12-2012
Ζ
18-12-2012
Ζ
19-12-2012
Ζ
20-12-2012
Ζ
21-12-2012
Ζ
07-01-2013
Η
08-01-2013
Η
09-01-2013
Η
10-01-2013 (Πρωί)
Η
10-01-2013 (Απόγευµα) Η
11-01-2013
Η
14-01-2013
Η
15-01-2013
Η
16-01-2013
Η
17-01-2013
Θ
18-01-2013
Θ
21-01-2013
Θ
22-01-2013
Θ

ΣΕΛΙΔΕΣ

3225-3264
3265-3324
3325-3396
3397-3414
3415-3778
3779-3852
3853-3884
3885-3942
3943-3954
3955-4028
4029-4272
4273-4318
4319-4368
4369-4468
4469-4634
4635-4654
4655-4690
4691-4708
4709-4724
4725-4778
4779-4786
4787-4828
4829-4868
4869-4900
4901-4934
4935 - 4956
4957-5024
5025-5048
5049-5086
5087-5118
5119-5156
5157-5182
5183-5224
5225-5246
5247-5254
5255-5390
5391-5444
5445-5474
5475-5550
5551-5692
5693-5702
5703-5726
5727-5762
5763-5844
5845-5900
5901-6044
6045-6128
6129-6182
6183-6326
6327-6460
6461-6520
6521-6604
6605-6696
6697-6730
6731-6740
6741-6826
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ΣΥΝΕΔ.
ΡΙΑ
ΡΙΒ
ΡΙΓ
ΡΙΔ
ΡΙΕ
ΡΙΣΤ
ΡΙΖ
ΡΙΗ
ΡΙΘ
ΡΚ
ΡΚΑ
ΡΚΒ
ΡΚΓ
ΡΚΔ
ΡΚΕ
ΡΚΣΤ
ΡΚΖ
ΡΚΗ
ΡΚΘ
ΡΛ
ΡΛΑ
ΡΛΒ
ΡΛΓ
ΡΛΔ
ΡΛΕ
ΡΛΣΤ
ΡΛΖ
ΡΛΗ
ΡΛΘ
ΡΜ
ΡΜΑ
ΡΜΒ
ΡΜΓ
ΡΜΔ
PMΕ
ΡΜΣΤ
ΡΜΖ
ΡΜΗ
ΡΜΘ
ΡΝ
ΡΝΑ
ΡΝΒ
ΡΝΓ
ΡΝΔ
ΡΝΕ
ΡΝΣΤ
ΡΝΖ
ΡΝΗ
ΡΝΘ
ΡΞ
ΡΞΑ
ΡΞΒ
ΡΞΓ
ΡΞΔ
ΡΞΕ
ΡΞΣΤ
ΡΞΖ
ΡΞΗ
ΡΞΘ
ΡΟ
ΡΟΑ

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

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΕ

6827-6876
6877-6946
6947-6958
6959-6990
6991-7054
7055-7130
7131-7154
7155-7162
7163-7234
7235-7546
7547-7768
7769-7790
7791-7802
7803-7850
7851-7904
7905-7994
7995-8034
8035-8094
8095-8180
8181-8214
8215-8250
8251-8282
8283-8324
8325-8360
8361-8446
8447-8470
8471-8484
8485-8564
8565-8644
8645-8758
8759-8788
8789-8816
8817-8850
8851-9084
9085-9094
9095-9152
9153-9208
9209-9474
9475-9494
9495-9520
9521-9614
9615-9668
9669-9774
9775-9810
9811-9846
9847-9906
9907-10014
10015-10104
10105-10122
10123-10176
10177-10274
10275-10668
10669-10748
10749-10754
10755-10778
10779-10846
10847-10940
10941-11050
11051-11072
11073-11086
11087-11180

ΣΥΝΕΔ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΡΟΒ
ΡΟΓ
ΡΟΔ
ΡΟΕ
ΡΟΣΤ
ΡΟΖ
ΡΟΗ
ΡΟΘ
ΡΠ
ΡΠΑ
ΡΠΒ
ΡΠΓ
ΡΠΔ
ΡΠΕ
ΡΠΣΤ
ΡΠΖ
ΡΠΗ
ΡΠΘ
Ρϟ
ΡϟΑ
ΡϟΒ
ΡϟΓ
ΡϟΔ
ΡϟE
ΡϟΣΤ
ΡϟΖ
ΡϟΗ
ΡϟΘ
Σ
ΣΑ
ΣΒ
ΣΓ
ΣΔ
ΣΕ
ΣΣΤ
ΣΖ
ΣΗ
ΣΘ
ΣΙ
ΣΙΑ
ΣΙΒ
ΣΙΓ
ΣΙΔ
ΣΙΕ
ΣΙΣΤ
ΣΙΖ
ΣΙΗ
ΣΙΘ
ΣΚ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

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

ΙΕ
11181-11238
ΙΕ
11239-11280
ΙΕ
11281-11318
ΙΕ
11319-11490
ΙΣΤ 11491-11554
ΙΣΤ 11555-11810
ΙΣΤ 11811-12020
ΙΣΤ 12021-12066
ΙΣΤ 12067-12086
ΙΣΤ 12087-12114
ΙΣΤ 12115-12172
ΙΖ
12173-12186
ΙΖ 12187- 12214
ΙΖ
12215-12222
ΙΖ
12223-12354
ΙΖ
12355-12600
ΙΖ
12601-12630
ΙΖ
12631-12652
ΙΖ
12653-12660
ΙΖ
12661-12762
ΙΖ
12763-12830
ΙΖ
12831-12858
ΙΗ 12859-12928
ΙΗ 12929-12940
ΙΗ 12941-13154
ΙΗ 13155-13220
ΙΗ 13221-13270
ΙΗ 13271-13274
ΙΗ 13275-13320
ΙΗ 13321-13366
ΙΗ 13367-13434
ΙΗ 13435-13476
ΙΘ 13477-13544
ΙΘ 13545-13596
ΙΘ 13597-13710
ΙΘ 13711-13726
ΙΘ 13727-13734
ΙΘ 13735-13766
ΙΘ 13767-13828
ΙΘ 13829-14112
ΙΘ 14113-14122
Κ
14123-14386
Κ
14387-14398
Κ
14399-14432
Κ
14433-14760
ΚΑ 14761-14878
ΚΑ 14879-15038
ΚΑ 15039-15114
ΚΑ 15115-15276

23-07-2013
24-07-2013
25-07-2013
30-07-2013
31-07-2013 (Πρωί)
31-07-2013 (Απόγευµα)
01-08-2013
21-08-2013
22-08-2013

ΚΒ
ΚΒ
ΚΒ
ΚΒ
ΚΒ
ΚΒ
ΚΒ
ΚΒ
ΚΒ

Θέρος 2013
Α
B
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ
Η
Θ

1-96
97-292
293-384
385-456
457-506
507-552
553-696
697-752
753-812
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ΣΥΝΕΔ.
Ι
ΙΑ
IB
ΙΓ
ΙΔ
ΙΕ
ΙΣΤ
ΙΖ
ΙΗ
ΙΘ
Κ
ΚΑ
ΚΒ
ΚΓ
ΚΔ
ΚΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
27-08-2013
28-08-2013
29-08-2013
04-09-2013
09-09-2013
10-09-2013
11-09-2013
17-09-2013
18-09-2013
19-09-2013
24-09-2013
25-09-2013
26-09-2013
27-09-2013
01-10-2013
03-10-2013

ΤΟΜ.
ΚΓ
ΚΓ
ΚΓ
ΚΓ
ΚΓ
ΚΓ
ΚΓ
ΚΔ
ΚΔ
ΚΔ
ΚΔ
ΚΔ
ΚΔ
ΚΔ
ΚΔ
ΚΔ

ΣΕΛΙΔΕΣ
813-854
855-904
905-1094
1095-1172
1173-1224
1225-1340
1341-1652
1653-1724
1725-1792
1793-1906
1907-2008
2009-2064
2065-2128
2129-2146
2147-2292
2293-2308
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ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

