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Α
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης µε την οποία οι µοναχοί διατάσσονται να εγκαταλείψουν την Ιερά Μονή Εσφιγµένου στο Άγιο Όρος.
τόµ. Δ', σ. 3220.
ΑΓΡΟΤΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
που απασχολούν τον αγροτικό πληθυσµό της χώρας όπως
καταρροϊκός πυρετός, επιδοτήσεις βιολογικής γεωργίας και
κτηνοτροφίας, απόδοση ειδικού φόρου πετρελαίου. τόµ.
Β', σ. 939.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων µη επιβάρυνσης των
αγροτών µε την επιστροφή ή την έκπτωση ΦΠΑ σε συνάρτηση µε τους εκκοκιστές-εµπόρους βάµβακος. τόµ. Β', σ.
1125.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
από τον ΕΛΓΑ στους αγρότες που επλήγησαν από τη χαλαζόπτωση στο Νοµό Σερρών. τόµ. Β', σ. 1378.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις των εργαζοµένων στην Ένωση Αγροτικού Συνεταιρισµού Τρικάλων που αρνήθηκαν να υπογράψουν ατοµικές συµβάσεις εργασίας. τόµ. Ε', σ. 3602.
ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Σ. Αναστασιάδη. τόµ. Β', σ. 1007.
Δ. Αυγερινοπούλου. τόµ. Β', σ. 1192.
Κ. Γκιουλέκα. τόµ. Ε', σ. 4013.
Π. Δήµα, τόµ. Α., 413, τόµ. Γ., 1790
Σ. Καλαφάτη. τόµ. Α', σ. 543, τόµ. Δ΄, 2747
Γ. Κασαπίδη. τόµ. Β', σ. 1427.
Β. Κατριβάνου. τόµ. Α', σ. 11.
Χ. Κοντονή. τόµ. Γ', σ. 2205.
Γ. Κυρίτση. τόµ. Γ', σ. 1782.
Χ. Μαντά. τόµ. Γ', σ. 1790.
Γ. Παπανδρέου. τόµ. Α', σ. 581, τόµ. Β', σ. 1096, τόµ.
Γ΄, σ. 2210, τόµ. Ε', σ. 3728.
Φ. Πατριανάκου. τόµ. Α', σ. 413.
Γ. Σταθάκη. τόµ. Γ', σ. 2211.
Ν. Φούντα, τόµ. Α΄, σ. 543
Α. Χατζή Οσµάν. τόµ. Β', σ. 648.
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα ζητήµατα που
εγείρονται από την παραχώρηση σε ιδιώτες των µεγάλων
περιφερειακών αεροδροµίων. τόµ. Δ', σ. 2706.
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελλη-

νικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας". (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 7.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Μπούκουρα, Γ. Κανέλλη, Α.
Ματθαιόπουλου, Β. Καπερνάρου και Σ. Γεωργιάδη. τόµ.
Β', σ. 650-665, 675-882.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Β. Καπερνάρου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει ότι δεν δύναται να παρευρεθεί στη συζήτηση της Ολοµέλειας για την άρση της ασυλίας του. τόµ. Β', σ. 650, 651.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Ε. Μπούκουρας απέστειλε προς το Προεδρείο υπεύθυνη δήλωση µε την οποία
δηλώνει ότι δεν επιθυµεί να παρευρεθεί στη σηµερινή συνεδρίαση και υπόµνηµα στο οποίο εκθέτει τους λόγους για
τους οποίους κατά τη γνώµη του δεν πρέπει να αρθεί η ασυλία του. τόµ. Β', σ. 650, 652-659.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Μπούκουρα, Γ. Κανέλλη, Α.
Ματθαιόπουλου, Β. Καπερνάρου και Σ. Γεωργιάδη. τόµ.
Β', σ. 661-665, 675-882.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Ταµήλου και Σ. Κοντονή.
τόµ. Β', σ. 1196-1368.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Ταµήλου και Σ. Κοντονή. τόµ.
Β', σ. 1197-1368.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άρση της ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Μ. Κασσή, Ν. Κακλαµάνη, Η. Παναγιώταρου και Ι. Σταθά. τόµ. Γ', σ. 1809-1811, 1814-1997.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Μ. Κασσή, Ν. Κακλαµάνη, Η. Παναγιώταρου και Ι. Σταθά. τόµ. Γ', σ. 1810, 1814-1997.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άρση της ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Π. Βογιατζή και Ι. Μιχελάκη. τόµ. Γ', σ.
2298-2306, 2314-2509.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Π. Βογιατζή και Ι. Μιχελάκη. τόµ. Γ', σ.
2300-2306, 2314-2509.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για
τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Η. Κασιδιάρη, Θ. Κωνσταντινίδη, Φ. Αραµπατζή, Η. Παναγιώταρου, Κ. Μπαρµπαρούση, Ε. Μπούκουρα, Δ. Αναγνωστάκη
και Ν. Ταγαρά. τόµ. Δ', σ. 3307-3310, 3322-3332, 33413583.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Η. Κασιδιάρη, Θ. Κωνσταντινίδη, Φ. Αραµπατζή, Η. Παναγιώταρου, Κ. Μπαρµπαρούση,
Ε. Μπούκουρα, Δ. Αναγνωστάκη και Ν. Ταγαρά. τόµ. Δ', σ.
3322-3332, 3341-3583.
ΑΚΙΝΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τους πλειστηριασµούς των ακινήτων. τόµ. Δ', σ. 2705.
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ΑΛΙΕΙΑ-ΑΛΙΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4312,
ΦΕΚ: 260 Α' / 12.12.2014). τόµ. Γ', σ. 1782, τόµ. Δ', σ.
3227-3289, 3310-3317.
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α' 136) και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4303, ΦΕΚ:
213 Α' / 17.10.2014). τόµ. Α', σ. 425-432, 461-463, 487517.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη ρύθµιση των όρων παραγωγής και
διακίνηση άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης. τόµ. Ε', σ. 3599.
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εγκύκλιο του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την οποία οι απόφοιτοι κυπριακών λυκείων θεωρούνται "αλλογενείς αλλοδαποί". τόµ. Γ', σ. 2224.
ΑΜΠΕΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των αµπελοκαλλιεργητών Δαµασίου-Τυρνάβου του Νοµού
Λάρισας, αλλά και όλης της Θεσσαλίας, για τις ζηµιές που
υπέστησαν οι καλλιέργειές τους από τον περονόσπορο. τόµ.
Γ', σ. 2026.
ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των αµπελοκαλλιεργητών και των ελαιοκαλλιεργητών της Λευκάδας. τόµ. Α', σ. 539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των αµπελοκαλλιεργητών Δαµασίου-Τυρνάβου του Νοµού
Λάρισας, αλλά και όλης της Θεσσαλίας, για τις ζηµιές που
υπέστησαν οι καλλιέργειές τους από τον περονόσπορο. τόµ.
Γ', σ. 2026.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
σχετικά µε τη συνταγµατική Αναθεώρηση. (Επερωτώντες: Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης και οι Βουλευτές του
Κόµµατός του κ.κ. Δ. Αναγνωστάκης, Μ. Γιαννακάκη, Γ.
Κυρίτσης, Α. Ξηροτύρη, Ι. Πανούσης, Μ. Ρεπούση, Ν.
Τσούκαλης, Ν. Φούντα και Θ. Ψύρρας). τόµ. Δ', σ. 26842701.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Αντώνης Σαµαράς και 126 Βουλευτές του κόµµατός του υπέβαλαν πρόταση για την αναθεώρηση των διατάξεων του
Συντάγµατος. τόµ. Δ', σ. 2936-2996.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισµό προθεσµίας, σύµφωνα µε το άρθρο 119 του Κανονισµού της Βουλής, υποβολής της έκθεσης Επιτροπής για την Αναθεώρηση

του Συντάγµατος. τόµ. Ε', σ. 3815-3833.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 12303/8213/16-12-2014
απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, σχετικά µε τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος. τόµ. Ε', σ. 3824-3827.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν απόφασης του Σώµατος, ως
ηµεροµηνία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής για την
αναθεώρηση του Συντάγµατος, ορίζεται η 30η Ιουνίου
2015. τόµ. Ε', σ. 3833.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµόν 83 Προεδρικό Διάταγµα,
σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Β' Συνόδου της ΙΕ'
Βουλευτικής Περιόδου (Προεδρευοµένης Δηµοκρατίας).
τόµ. Α', σ. 1-2.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε την οποία αιτείται την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 3-4.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι
µετά από οµόφωνη απόφαση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, η Βουλευτής Κοζάνης κ. Ρ.
Μακρή δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των
Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. Α', σ. 7.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Αχαΐας κ. Ν. Νικολόπουλου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι από την έναρξη της Γ'
Συνόδου της ΙΕ' Κοινοβουλευτικής Περιόδου θα συµµετέχει ως συνεργαζόµενος Βουλευτής στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. Α', σ. 7, 10.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι
από την έναρξη της Γ' Συνόδου της ΙΕ' Κοινοβουλευτικής
Περιόδου, θα συµµετέχει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
των Ανεξάρτητων Ελλήνων ο Βουλευτής Αχαΐας κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Α', σ. 7, 9.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από µυστική ονοµαστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για τη Γ' Σύνοδο της ΙΕ' Περιόδου,
ως Κοσµήτορες, οι κ.κ. Κ. Κουκοδήµος, Ι. Τζαµτζής και Α.
Αθανασίου και ως Γραµµατείς οι κ.κ. Χ. Δήµας, Κ. Κατσαφάδος, Ι. Κεφαλογιάννης, Μ. Σενετάκης, Μ. Μπόλαρη και
Χ. Γκόκας. τόµ. Α', σ. 13.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Ν. Κακλαµάνη
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε
την οποία ενηµερώνει ότι προσχωρεί στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 86-87.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι ο Βουλευτής Α' Αθηνών κ.
Ν. Κακλαµάνης εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 86, 88.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτη Κουβέλη προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε την οποία γνωστοποιεί
ότι ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Δηµοκρατικής Αριστεράς, για τη Γ' Σύνοδο της ΙΕ' Κοινοβουλευτικής Περιόδου, ορίζονται οι Βουλευτές Ν. Τσούκαλης και Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη. τόµ. Α', σ. 157-158.
Ανακοινώνεται ότι η Κυβέρνηση Αντώνη Σαµαρά έτυχε
της ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής. τόµ. Α', σ. 273.
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Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο για τη Γ' Σύνοδο της
ΙΕ' Κοινοβουλευτικής Περιόδου, τη Βουλευτή Μαγνησίας κ.
Μ. Χρυσοβελώνη. τόµ. Α', σ. 290-291.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ορίζει ως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους της Νέας Δηµοκρατίας τους Βουλευτές κ.κ. Σ. Γεωργιάδη, Κ. Καραγκούνη και Α. Νεράντζη. τόµ. Α', σ. 355356.
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 Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου και στους πρώην Υπουργούς Οικονοµικών κ.κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και
Ευάγγελο Βενιζέλο. τόµ. Α', σ. 388.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτού Κοζάνης κ. Ρ.
Μακρή, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει την προσχώρησή της στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών
Βουλευτών. τόµ. Α', σ. 427-428.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών
κ. Παρίση Μουτσινά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει ότι η Βουλευτής κ. Ρ. Μακρή εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. Α', σ.
427, 429.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτού κ. Τ. Ιατρίδη,
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε
την οποία δηλώνει την προσχώρησή της στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών.
τόµ. Α', σ. 427, 430.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών
κ. Παρίση Μουτσινά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει ότι η Βουλευτής κα Τ. Ιατρίδη εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. Α', σ.
429, 431.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµ. 10056/6717 από 21
Οκτωβρίου 2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από τα άρθρα 31 και 32
του Κανονισµού της Βουλής, Διαρκείς Επιτροπές της Ολοµέλειας για την Γ' Σύνοδο της ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου:
α) Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, β) Η
Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, γ) Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων,
δ) Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ε) Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και στ) Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. Α', σ. 571-577.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Β. Καπερνάρου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει ότι δεν δύναται να παρευρεθεί στη συζήτηση της Ολοµέλειας για την άρση της ασυλίας του. τόµ. Β', σ. 650, 651.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Ε. Μπούκουρας απέστειλε προς το Προεδρείο υπεύθυνη δήλωση µε την οποία
δηλώνει ότι δεν επιθυµεί να παρευρεθεί στη σηµερινή συνεδρίαση και υπόµνηµα στο οποίο εκθέτει τους λόγους για

τους οποίους κατά τη γνώµη του δεν πρέπει να αρθεί η ασυλία του. τόµ. Β', σ. 650, 652-659.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 10079/6731 από
22-10-2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκαν, για την Γ' Σύνοδο της
ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου, η Επιτροπή Οικονοµικών της
Βουλής και η Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής. τόµ. Β', σ.
1081, 1090-1091.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 10321/6895 από
29-10-2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε, για την Γ' Σύνοδο της ΙΕ'
Βουλευτικής Περιόδου, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. τόµ. Β', σ. 1081, 10921093.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 10322/6896 από
29-10-2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε, για την Γ' Σύνοδο της ΙΕ'
Βουλευτικής Περιόδου, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. τόµ. Β', σ. 1081, 1094-1095.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 10078/6730 από
22-10-2010 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκαν, για την Γ' Σύνοδο της
ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου, οι Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές:
i) Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ελληνισµού της Διασποράς, ii)
Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, iii)
Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, iv Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, v) Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Περιφερειών, vi) Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας και vii)
Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήµατος και
Λοιπών Δοµών Εγκλεισµού Κρατουµένων. τόµ. Β', σ.
1082-1089.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Α' Αθηνών κ. Δ.
Αβραµόπουλου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία υποβάλλει την παραίτησή του
από το Βουλευτικό αξίωµα, λόγω ανάληψης των καθηκόντων του ως Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. τόµ. Β',
σ. 1161-1162.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι: α) Με το 156/3-112014 προεδρικό διάταγµα έγινε αποδεκτή η παραίτηση που
υπέβαλε ο Δηµήτριος Αβραµόπουλος του Λάµπρου από τη
θέση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και απαλλάχθηκε από
τα καθήκοντά του, β) Με το 157/3-11-2014 προεδρικό διάταγµα έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Νικόλαος-Γεώργιος Δένδιας του Σπυρίδωνος από τη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και γ) Με το 158/3-11-2014
προεδρικό διάταγµα διορίστηκαν α) ο Νικόλαος-Γεώργιος
Δένδιας του Σπυρίδωνος στη θέση του Υπουργού Εθνικής
Άµυνας και β) ο Κωνσταντίνος Σκρέκας του Θεοδώρου στη
θέση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
τόµ. Β', σ. 1187-1188.
Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπέβαλε στη Βουλή τη Συµφωνία Συνεισφοράς (ως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ.
647/16-9-2013 απόφαση) για το έργο: «Εντοπισµός κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό σε συγκεκριµένους
τοµείς της ελληνικής οικονοµίας και προτάσεις για την άρση τους» µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων) της Ελληνι-
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κής Δηµοκρατίας µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης τόµ. Β', σ. 1475.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε την οποία γνωστοποιεί τα προεδρικά διατάγµατα
µε τα οποία: α) έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο
Γεώργιος Στύλιος του Δηµοσθένους από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και β) διορίστηκε ο Γεώργιος Γεωργαντάς του Παύλου στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων. τόµ. Β', σ. 1515-1516.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 11030/7372, από 14-112014, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊµαράκη, σχετικά µε τη σύσταση και συγκρότηση των Υποεπιτροπών των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών: Α) Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής
Προστασίας Περιβάλλοντος, Β) Υποεπιτροπή για τα θέµατα
των Ατόµων µε Αναπηρία της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και Γ)
Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, για τη Γ' Σύνοδο της
ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β', σ. 1771-1774.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη από τον Βουλευτή Α' Αθηνών κ.
Ανδρέα Ψυχάρη, µε την οποία γνωστοποιεί την παραίτηση
του από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Β', σ. 1775-1776.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 11143/7451 από 18 Νοεµβρίου 2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, σχετικά µε τη σύσταση και συγκρότηση Υποεπιτροπής αρµόδιας επί θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. τόµ. Γ', σ. 1786-1788.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: α) Στον πρώην Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κ. Μ. Χρυσοχοΐδη και β) Στον πρώην Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ.
Ν. Δένδια. τόµ. Γ', σ. 2005.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γκίκας
Χαρδούβελης καταθέτει στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε µορφή stick (ψηφιακό µέσο αποθήκευσης) τον Γενικό Προϋπολογισµό του Κράτους για το οικονοµικό έτος 2015, τον τόµο για φορολογικές δαπάνες του
2015, καθώς και τους προσαρτηµένους προϋπολογισµούς
ορισµένων ειδικών ταµείων, λογαριασµών και Ανεξάρτητων Αρχών, οικονοµικού έτους 2015. τόµ. Γ', σ. 2208.
Ανακοινώνεται η κατάθεση των εκθέσεων των Γενικών
Διευθυντών δηµοσιονοµικών ελέγχων, φορολογικής διοίκησης, τελωνείων και ειδικών φόρων κατανάλωσης, δηµόσιας περιουσίας και εθνικών κληροδοτηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και των δηλώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 58 του ν. 4270/2014. τόµ. Γ', σ. 2208.
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 Υπουργό Δηµοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Β. Κικίλια. τόµ.
Γ', σ. 2270.
Ανακοινώνεται η παράταση λειτουργίας των εργασιών της
Διακοµµατικής Επιτροπής "για τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων", που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 44
και 45 του Κανονισµού της Βουλής, µέχρι την 31η Μαρτίου
2015. τόµ. Γ', σ. 2592.

Ανακοινώνεται ότι η ΓΣΕΕ καταθέτει ψήφισµα, µε το οποίο δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για να ανατρέψει
τις αντεργατικές, αντικοινωνικές και αντιδηµοκρατικές πολιτικές των µνηµονίων που εξαθλιώνουν την κοινωνία. τόµ.
Γ', σ. 2600.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Α' Πειραιά κ. Π.
Μελά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίησή του από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κινήµατος "Ανεξάρτητοι Έλληνες" και ενηµερώνει ότι παραµένει στη Βουλή ως
Ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. Δ', σ. 2703-2704.
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 Πρωθυπουργό
και στα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου. τόµ. Δ', σ. 2711.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Α' Πειραιά κ. Π.
Μελά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει την προσχώρηση του στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των «Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών
Βουλευτών». τόµ. Δ', σ. 2743, 2745.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρόεδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των «Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών» κ. Παρίση Μουτσινά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γίνεται δεκτή η προσχώρηση του Βουλευτή Α' Πειραιά κ. Π. Μελά στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των «Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών». τόµ. Δ', σ. 2744, 2746.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Αντώνης Σαµαράς και 126 Βουλευτές του κόµµατός του υπέβαλαν πρόταση για την αναθεώρηση των διατάξεων του
Συντάγµατος. τόµ. Δ', σ. 2936-2996.
Ανακοινώνεται ότι διαβιβάστηκε στη Βουλή το µε αριθµό
3/11-12-2014 Βούλευµα του Δικαστικού Συµβουλίου του
άρθρου 86, παράγραφος 4 του Συντάγµατος, το οποίο συγκροτήθηκε κατόπιν κληρώσεως των µελών του, ενώπιον
της ολοµέλειας της Βουλής στις 17-7-2013 και συµπληρωµατικώς στις 19-7-2013 και σύµφωνα µε το οποίο, παραπέµπεται ο πρώην Υπουργός κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου
ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου για αξιόποινες πράξεις,
σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC και αποφαίνεται για όσα
ειδικότερα ορίζονται σε αυτό. τόµ. Ε', σ. 3745-3804.
Ανακοινώνεται ότι το πολιτικό µνηµόσυνο που πραγµατοποιείται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο για να τιµήσει τη
µνήµη του Αθανάσιου Κανελλόπουλου επ' ευκαιρίας συµπληρώσεως είκοσι χρόνια από το θάνατό του παρακολουθούν η σύζυγος κ. Χρυσή Κανελλοπούλου, οι κόρες και τα
µέλη της οικογένειάς του. τόµ. Ε', σ. 3814.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 12303/8213/16-12-2014
απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, σχετικά µε τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος. τόµ. Ε', σ. 3824-3827.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης Υπουργών», όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά σε διατελέσαντες Πρωθυπουργούς και Υπουργούς του ελληνικού κράτους. τόµ.
Ε', σ. 3833.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν απόφασης του Σώµατος, ως
ηµεροµηνία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής για την
αναθεώρηση του Συντάγµατος, ορίζεται η 30η Ιουνίου
2015. τόµ. Ε', σ. 3833.
Ανακοινώνεται ότι υπεβλήθη προς τον Πρόεδρο της Βου-
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λής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, έγγραφη πρόταση από τον
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, µε την οποία προτείνει ως υποψήφιο Πρόεδρο της Ελληνικής Δηµοκρατίας τον κ. Σταύρο
Δήµα. τόµ. Ε', σ. 3835-3836.
Ανακοινώνεται ότι υπεβλήθη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, έγγραφη πρόταση από τον
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου Βενιζέλου µε την οποία προτείνει για το ύπατο αξίωµα του Προέδρου της Δηµοκρατίας τον κ. Σταύρο Δήµα. τόµ. Ε', σ. 3835, 3837.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας διαπιστώνεται ότι η
πλειοψηφία που απαιτείται, κατά το άρθρο 32 παράγραφος
3 του Συντάγµατος για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας, δεν συγκεντρώθηκε και η ψηφοφορία θα επαναληφθεί µετά από πέντε πλήρεις ηµέρες, δηλαδή στις 23 Δεκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00'. τόµ. Ε', σ.
3852.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης Υπουργών» όπως
ισχύει, δικογραφία που αφορά στον τέως Υπουργό Εθνικής
Άµυνας κ. Δηµήτριο Αβραµόπουλο. τόµ. Ε', σ. 3868.
Ανακοινώνεται ότι από τις θέσεις των επισήµων και το
Προεδρικό Θεωρείο παρακολουθούν το πολιτικό µνηµόσυνο που πραγµατοποιείται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο για
να τιµήσει τη µνήµη του Ιωάννη Χαραλαµπόπουλου, η κόρη
του εκλιπόντος Ιωάννη Χαραλαµπόπουλου, κυρία Ντέιβις,
τα εγγόνια του Αντινέα, Φίλιππος και Γιάννης Χαραλαµπόπουλος και λοιποί συγγενείς και φίλοι. τόµ. Ε', σ. 3871.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης Υπουργών», όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1. Στον Υπουργό
Οικονοµικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη 2. Στους πρώην Υπουργούς Υγείας κ.κ. Ανδρέα Λοβέρδο, Χρήστο Κίττα και Ανδρέα Λυκουρέντζο και στον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Υγείας κ. Μάριο Σαλµά. τόµ. Ε', σ. 4007.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης Υπουργών", όπως
ισχύει, δικογραφία που αφορά τους διατελέσαντες κατά το
έτος 2007 Υπουργούς Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. τόµ. Ε', σ. 4190.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, από τη Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας κ. Ν. Φούντα, µε την οποία γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίηση της από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς και ότι παραµένει ανεξάρτητη Βουλευτής. τόµ. Ε', σ. 4323-4324.
Ανακοινώνεται ότι ήδη από την πρώτη ψηφοφορία για
την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας, υπεβλήθησαν
στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη δύο έγγραφες προτάσεις, της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας
Δηµοκρατίας και της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, µε τις οποίες προτείνουν τον κ. Σταύρο Δήµα ως υποψήφιο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε', σ. 4325.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ονοµαστικής πλειοψηφίας διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία που απαιτείται κατά το άρθρο 32 παράγραφος 3
του Συντάγµατος για την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας δεν έχει συγκεντρωθεί και εποµένως η ψηφοφορία

για την εκλογή Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας θα επαναληφθεί για τρίτη φορά µετά από πέντε πλήρεις ηµέρες,
δηλαδή στις 29 Δεκεµβρίου 2014, ηµέρα Δευτέρα και ώρα
12:00'. τόµ. Ε', σ. 4339.
Ανακοινώνεται ότι ήδη από την πρώτη ψηφοφορία για
την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας υπεβλήθησαν
στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη δύο έγγραφες προτάσεις, της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας
Δηµοκρατίας και της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, µε τις οποίες προτείνουν τον κ. Σταύρο Δήµα ως υποψήφιο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε', σ. 4341.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας, η πλειοψηφία που απαιτείται, κατά το άρθρο 32 παράγραφος 3 του Συντάγµατος για την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας, δεν συγκεντρώθηκε. τόµ. Ε', σ. 4354.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
«Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4314, ΦΕΚ:
265 A' / 23.12.2014). τόµ. Ε', σ. 3817, 3853-3870, 38773914.
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ενίσχυση της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Σερρών µε αστυνοµικό
προσωπικό για τις ανάγκες φρούρησης της ανασκαφής
στην Αµφίπολη. τόµ. Β', σ. 1411.
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανασφάλιστη εργασία των σχολικών τροχονόµων. τόµ. Α', σ. 411.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αναφορά στη µνήµη του Ελευθερίου Βενιζέλου, µε αφορµή τη συµπλήρωση εκατό πενήντα χρόνων από τη γέννησή του. τόµ. Α', σ. 416-424.
Αναφορά στην Τουρκική πρόκληση στην ΑΟΖ της Κύπρου. τόµ. Α', σ. 587, 591, 593, 605, 608, τόµ. Β', σ. 934,
976, 984, 995, 997, 999.
Αναφορά στην κατάληψη της Πρυτανείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. τόµ. Β', σ. 897, 900.
Αναφορά στην εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών που
κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α'),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
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Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β'), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ') και άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ.
1479, 1488, 1507, 1510, 1511, 1512, 1513, 1515, 1517,
1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1569, 1573,
1579, 1589, 1590, 1611, 1619, 1640, 1644.
Αναφορά στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στη Νοµική µεταξύ ΜΑΤ και φοιτητών. τόµ. Β', σ. 1569, 1570,
1571, 1573, 1579, 1582, 1585, 1587, 1604, 1607, 1608,
1609, 1613, 1616, 1618, 1619, 1632, 1637, 1639, 1642,
1643, 1645, 1646, 1648.
Αναφορά στην 41η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεµβρίου 1973. τόµ. Γ', σ. 1779, 1780,
1781, 1782.
Αναφορά στη διάσωση 700 µεταναστών, από το Πολεµικό Ναυτικό, που επέβαιναν σε ακυβέρνητο πλοίο στα ανοικτά της Κρήτης. τόµ. Γ', σ. 2308.
Αναφορά στις φθορές των εδράνων που γίνονται κατά τις
επισκέψεις των µαθητών στη Βουλή. τόµ. Δ', σ. 2709,
2710.
Αναφορά στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ', σ. 2734,
2749, 2755, 2844, 2857, 2861, 2869, 2871, 2891, 2903,
2910, 2914, 2918, 2923, 2924, 2930, 2931, 2997, 3002,
3006, 3010, 3011, 3012, 3016, 3025, 3032, 3033, 3034,
3035, 3036, 3041, 3043, 3057, 3059, 3060, 3062, 3065,
3071, 3082, 3099, 3103, 3232, 3234, 3235, 3240, 3241,
3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251,
3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3259, 3260, 3264, 3265,
3266, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3275, 3276, 3277,
3278, 3279, 3280, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287,
3315, 3316, 3294, 3302, 3594.
Αναφορά επί της πρότασης του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου για αναβολή της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών
ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015", λόγω της διαπραγµάτευσης της Κυβέρνησης µε
την τρόικα. τόµ. Δ', σ. 2734.
Αναφορά στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Τουρκίας κ. Αχµέτ Νταβούτογλου. τόµ. Δ', σ. 2843, 2856, 2870,
2872, 2889.
Αναφορά στο θέµα των Σύριων προσφύγων. τόµ. Δ', σ.
2914, 2922, 3010, 3031, 3032, 3033.
Αναφορά στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Δ', σ. 3039, 3040, 3043, 3044,
3052, 3053, 3054, 3055, 3061, 3071.
Αναφορά στην καταγγελία Βουλευτή των Ανεξάρτητων
Ελλήνων, περί απόπειρας χρηµατισµού του για την εκλογή
Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε', σ. 3983, 3988, 3989,
3994, 4006, 4008, 4150, 4168, 4200, 4219, 4222, 4224,
4225, 4229, 4230, 4233, 4234, 4235.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, στην επιχείρηση διάσωσης των επιβαινόντων στο
επιβατηγό πλοίο "Norman Atlantic", στο οποίο εκδηλώθηκε
πυρκαγιά ανοιχτά της Κέρκυρας. τόµ. Ε', σ. 4341.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
«Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4314, ΦΕΚ:
265 A' / 23.12.2014). τόµ. Ε', σ. 3817, 3853-3870, 38773914.
ΑΝΕΡΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
αναξιοποίητα ευρωπαϊκά κονδύλια για την καταπολέµηση
της νεανικής ανεργίας. τόµ. Β', σ. 934.
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις µονάδες µέριµνας νέων. τόµ. Γ', σ. 2561.
ΑΝΟΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: " Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4316,
ΦΕΚ: 270 A' / 24.12.2014). τόµ. Δ', σ. 2797, τόµ. Ε', σ.
4141-4206, 4209-4241.
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Ε.Ι.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις µετεγγραφές (µεταφορά θέσης) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων στα ΑΕΙ
και ΤΕΙ της χώρας. τόµ. Δ', σ. 3222.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την «κωλυσιεργία» του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. στη λήψη απόφασης για την
τροποποίηση λόγω άρσης απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 111 του
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του Δήµου Γαλατσίου.
τόµ. Γ', σ. 1789.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4315, ΦΕΚ: 269 A' /
24.12.2014). τόµ. Δ', σ. 3260, τόµ. Ε', σ. 3974-4011,
4013-4035, 4060-4096.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την απόφαση έγκρισης της τεχνικής µελέτης φραγµάτων
και χώρων αποθέσεως τελµάτων εµπλουτισµού του µεταλλείου Σκουριών στη Χαλκιδική. τόµ. Γ', σ. 2563.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
από τον ΕΛΓΑ στους αγρότες που επλήγησαν από τη χαλαζόπτωση στο Νοµό Σερρών. τόµ. Β', σ. 1378.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
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των αµπελοκαλλιεργητών Δαµασίου-Τυρνάβου του Νοµού
Λάρισας, αλλά και όλης της Θεσσαλίας, για τις ζηµιές που
υπέστησαν οι καλλιέργειές τους από τον περονόσπορο. τόµ.
Γ', σ. 2026.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το ποσό που θα
δοθεί ως εξισωτική αποζηµίωση στους κτηνοτρόφους για
την παραγωγική δραστηριότητα του 2013. τόµ. Β', σ. 1566.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποκατάσταση
των ζηµιών από τις καταιγίδες της περασµένης εβδοµάδας.
τόµ. Β', σ. 1096.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από την έντονη βροχόπτωση στην περιοχή
της Χαλκιδικής. τόµ. Β', σ. 1373.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ
Ανακοινώνεται η παράταση λειτουργίας των εργασιών της
Διακοµµατικής Επιτροπής "για τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων", που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 44
και 45 του Κανονισµού της Βουλής, µέχρι την 31η Μαρτίου
2015. τόµ. Γ', σ. 2592.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ (Α.Ο.Ζ.)
Αναφορά στις τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΖ της Κύπρου. τόµ. Β', σ. 934, 976, 984, 995, 997, 999.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: α) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013", β) "Κύρωση
του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013".
(Κατάθεση). τόµ. Β', σ. 1155.
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα προβλήµατα
των εργαζοµένων-απολυµένων στο κλειστό, πλέον, εργοστάσιο "ΦΑΝΚΟ", (πρώην "ΤΡΙΚΟΛΑΝ"), µε έδρα τη Νάουσα, στην περιφερειακή ενότητα Ηµαθίας. τόµ. Γ', σ. 2219.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις των εργαζοµένων στην Ένωση Αγροτικού Συνεταιρισµού Τρικάλων που αρνήθηκαν να υπογράψουν ατοµικές συµβάσεις εργασίας. τόµ. Ε', σ. 3602.
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4310,
ΦΕΚ: 258 A' / 08.12.2014). τόµ. Α', σ. 7, τόµ. Γ', σ. 22262270, 2273-2297, 2306-2314, 2509-2538, 2569-2623.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµ. 10056/6717 από 21
Οκτωβρίου 2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από τα άρθρα 31 και 32
του Κανονισµού της Βουλής, Διαρκείς Επιτροπές της Ολοµέλειας για την Γ' Σύνοδο της ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου:
α) Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, β) Η
Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υπο-

θέσεων, γ) Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων,
δ) Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ε) Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και στ) Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. Α', σ. 571-577.
Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2013. τόµ. Α', σ. 582-621.
Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2015. τόµ. Α', σ.
582 - 610, 611.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 10079/6731 από
22-10-2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκαν, για την Γ' Σύνοδο της
ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου, η Επιτροπή Οικονοµικών της
Βουλής και η Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής. τόµ. Β', σ.
1081, 1090-1091.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 10321/6895 από
29-10-2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε, για την Γ' Σύνοδο της ΙΕ'
Βουλευτικής Περιόδου, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. τόµ. Β', σ. 1081, 10921093.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 10322/6896 από
29-10-2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε, για την Γ' Σύνοδο της ΙΕ'
Βουλευτικής Περιόδου, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. τόµ. Β', σ. 1081, 1094-1095.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 10078/6730 από
22-10-2010 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκαν, για την Γ' Σύνοδο της
ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου, οι Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές:
i) Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ελληνισµού της Διασποράς, ii)
Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, iii)
Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, iv Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, v) Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Περιφερειών, vi) Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας και vii)
Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήµατος και
Λοιπών Δοµών Εγκλεισµού Κρατουµένων. τόµ. Β', σ.
1082-1089.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµ. 10846/7254 από 10
Νοεµβρίου 2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε η "Υποεπιτροπή για
τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών" της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για
τη Γ' Σύνοδο της ΙΕ' Βουλευτής Περιόδου. τόµ. Β', σ. 14141416.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 10845/7253 από 10
Νοεµβρίου 2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκαν οι Ειδικές Διαρκείς Επιτροπές, για τη Γ' Σύνοδο της ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου: α) Επιτροπή του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του κράτους, β) Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων και γ) Επιτροπή για την παρακολούθηση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. τόµ.
Β', σ. 1417-1421.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 11030/7372, από 14-112014, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊµαράκη, σχετικά µε τη σύσταση και συγκρότηση των Υποεπιτροπών των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών: Α) Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής
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Προστασίας Περιβάλλοντος, Β) Υποεπιτροπή για τα θέµατα
των Ατόµων µε Αναπηρία της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και Γ)
Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, για τη Γ' Σύνοδο της
ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β', σ. 1771-1774.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 11143/7451 από 18 Νοεµβρίου 2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, σχετικά µε τη σύσταση και συγκρότηση Υποεπιτροπής αρµόδιας επί θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. τόµ. Γ', σ. 1786-1788.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισµό προθεσµίας, σύµφωνα µε το άρθρο 119 του Κανονισµού της Βουλής, υποβολής της έκθεσης Επιτροπής για την Αναθεώρηση
του Συντάγµατος. τόµ. Ε', σ. 3815-3833.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 12303/8213/16-12-2014
απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, σχετικά µε τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος. τόµ. Ε', σ. 3824-3827.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν απόφασης του Σώµατος, ως
ηµεροµηνία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής για την
αναθεώρηση του Συντάγµατος, ορίζεται η 30η Ιουνίου
2015. τόµ. Ε', σ. 3833.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής, Μέρος Β'. τόµ. Ε', σ.
4206-4207.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α)
της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα
στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α'), β) της ΑπόφασηςΠλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Β'), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή,
µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ') και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4307, ΦΕΚ: 246 A' / 15.11.2014).
τόµ. Β', σ. 1155, 1429-1467, 1470-1525, 1569-1653,
1665-1713.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την υποστελέχωση του
Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. τόµ. Ε', σ. 3608.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τα µεταδοτικά νοσήµατα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4319, ΦΕΚ: 275 A' / 30.12.2014). τόµ. Δ', σ. 2743,
τόµ. Ε', σ. 4123-4126.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: " Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4316,
ΦΕΚ: 270 A' / 24.12.2014). τόµ. Δ', σ. 2797, τόµ. Ε', σ.
4141-4206, 4209-4241.
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τον ιό Έµπολα στην Ελλάδα. τόµ. Γ', σ. 2222.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ακύρωση των ειδοποιητηρίων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) µέχρι την οριστική διευθέτηση των ρυθµίσεων. τόµ. Β', σ. 933.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
µείωση των ασφαλιστικών εισφορών στους ελεύθερους επαγγελµατίες. τόµ. Δ', σ. 2675.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
επίλυση των προβληµάτων για τη συνταξιοδότηση των δικαιούχων ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και άλλων Ασφαλιστικών Οργανισµών. τόµ. Β', σ. 1372.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑµεΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την καθυστέρηση στην καταβολή του ειδικού νοσηλίου-τροφείου για τις στέγες υποστηριζόµενης διαβίωσης
(ΣΥΔ) ατόµων µε αναπηρίες. τόµ. Α', σ. 529.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την κρατική επιχορήγηση και τη διαδικασία καταβολής της, στους προνοιακούς φορείς που στηρίζουν τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Α',
σ. 578.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑµΕΑ)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη Μονάδα Οδοντιατρικής Περίθαλψης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκάδας. τόµ.
Β', σ. 1189.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αύξηση του
κόστους του έργου κατασκευής του αυτοκινητόδροµου Πάτρα-Πύργος. τόµ. Β', σ. 936.
Β
ΒΑΜΒΑΚΙ-ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων µη επιβάρυνσης των
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αγροτών µε την επιστροφή ή την έκπτωση ΦΠΑ σε συνάρτηση µε τους εκκοκιστές-εµπόρους βάµβακος. τόµ. Β', σ.
1125.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Αναφορά στη µνήµη του Ελευθερίου Βενιζέλου, µε αφορµή τη συµπλήρωση εκατόν πενήντα χρόνων από τη γέννησή του. τόµ. Α', σ. 416-424.
ΒΙΑ-ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον "ξυλοδαρµό εκπαιδευτικών του Εθνικιστικού Μετώπου Εκπαιδευτικών
(Ε.Μ.Ε.) εντός σχολικού κτηρίου, κατά την διεξαγωγή των
εκλογών των δασκάλων". τόµ. Β', σ. 1555.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα προβλήµατα
των εργαζοµένων-απολυµένων στο κλειστό, πλέον, εργοστάσιο "ΦΑΝΚΟ", (πρώην "ΤΡΙΚΟΛΑΝ"), µε έδρα τη Νάουσα, στην περιφερειακή ενότητα Ηµαθίας. τόµ. Γ', σ. 2219.
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι
µετά από οµόφωνη απόφαση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, η Βουλευτής Κοζάνης κ. Ρ.
Μακρή δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των
Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. Α', σ. 7.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Αχαΐας κ. Ν. Νικολόπουλου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι από την έναρξη της Γ'
Συνόδου της ΙΕ' Κοινοβουλευτικής Περιόδου θα συµµετέχει ως συνεργαζόµενος Βουλευτής στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. Α', σ. 7, 10.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι
από την έναρξη της Γ' Συνόδου της ΙΕ' Κοινοβουλευτικής
Περιόδου, θα συµµετέχει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
των Ανεξάρτητων Ελλήνων ο Βουλευτής Αχαΐας κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Α', σ. 7, 9.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Δραγασάκη και Δ. Σταµάτη. τόµ. Α', σ. 22.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Ν. Κακλαµάνη
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε
την οποία ενηµερώνει ότι προσχωρεί στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 86-87.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι ο Βουλευτής Α' Αθηνών κ.
Ν. Κακλαµάνης εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 86, 88.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτη Κουβέλη προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε την οποία γνωστοποιεί
ότι ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Δηµοκρατικής Αριστεράς, για τη Γ' Σύνοδο της ΙΕ' Κοινοβουλευτικής Περιόδου, ορίζονται οι Βουλευτές Ν. Τσούκαλης και Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη. τόµ. Α', σ. 157-158.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Στρατούλη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. Α', σ.
186.

Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο για τη Γ' Σύνοδο της
ΙΕ' Κοινοβουλευτικής Περιόδου, τη Βουλευτή Μαγνησίας κ.
Μ. Χρυσοβελώνη. τόµ. Α', σ. 290-291.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4304,
ΦΕΚ: 234 A' / 23.10.2014). τόµ. Α', σ. 294-335, 337-390,
432-461, 463-478.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου, Κ. Τριαντάφυλλου και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Α', σ. 328, 329.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Καραγκούνη και Ο. Γεροβασίλη. τόµ. Α', σ. 335.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ορίζει ως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους της Νέας Δηµοκρατίας τους Βουλευτές κ.κ. Σ. Γεωργιάδη, Κ. Καραγκούνη και Α. Νεράντζη. τόµ. Α', σ. 355356.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Κεδίκογλου (Ν.Δ.), Ζ. Κωνσταντοπούλου και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. Α', σ. 386, 387.
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 Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου και στους πρώην Υπουργούς Οικονοµικών κ.κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και
Ευάγγελο Βενιζέλο. τόµ. Α', σ. 388.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτού Κοζάνης κ. Ρ.
Μακρή, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει την προσχώρησή της στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών
Βουλευτών. τόµ. Α', σ. 427-428.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών
κ. Παρίση Μουτσινά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει ότι η Βουλευτής κ. Ρ. Μακρή εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. Α', σ.
427, 429.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτού κ. Τ. Ιατρίδη,
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε
την οποία δηλώνει την προσχώρησή της στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών.
τόµ. Α', σ. 427, 430.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών
κ. Παρίση Μουτσινά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει ότι η Βουλευτής κα Τ. Ιατρίδη εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. Α', σ.
429, 431.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. Α', σ.
501.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Ζ. Κωνσταντοπούλου, Κ. Τριαντάφυλλου και
Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων). τόµ. Α', σ. 595, 596, 597.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Β. Καπερνά-
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ρου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει ότι δεν δύναται να παρευρεθεί στη συζήτηση της Ολοµέλειας για την άρση της ασυλίας του. τόµ. Β', σ. 650, 651.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Ε. Μπούκουρας απέστειλε προς το Προεδρείο υπεύθυνη δήλωση µε την οποία
δηλώνει ότι δεν επιθυµεί να παρευρεθεί στη σηµερινή συνεδρίαση και υπόµνηµα στο οποίο εκθέτει τους λόγους για
τους οποίους κατά τη γνώµη του δεν πρέπει να αρθεί η ασυλία του. τόµ. Β', σ. 650, 652-659.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Μπούκουρα, Γ. Κανέλλη, Α.
Ματθαιόπουλου, Β. Καπερνάρου και Σ. Γεωργιάδη. τόµ.
Β', σ. 650-665, 675-882.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Μπούκουρα, Γ. Κανέλλη, Α.
Ματθαιόπουλου, Β. Καπερνάρου και Σ. Γεωργιάδη. τόµ.
Β', σ. 661-665, 675-882.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Κακλαµάνη. τόµ. Β', σ. 884.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Ρ. Μακρή και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Β', σ. 893.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Ζ. Κωνσταντοπούλου και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Β', σ. 910, 911.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Μητρόπουλου, Π. Χριστοφιλοπούλου και Ι. Δραγασάκη
(Προεδρεύων). τόµ. Β', σ. 968, 969.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Μητρόπουλου και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων).
τόµ. Β', σ. 992.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Δρίτσα και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Β', σ. 992, 993.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Φωτίου, Σ. Γεωργιάδη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Β', σ. 1036, 1037.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Α' Αθηνών κ. Δ.
Αβραµόπουλου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία υποβάλλει την παραίτησή του
από το Βουλευτικό αξίωµα, λόγω ανάληψης των καθηκόντων του ως Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. τόµ. Β',
σ. 1161-1162.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Α. Πλεύρη, σε αντικατάσταση του Βουλευτή κ. Δ. Αβραµόπουλου, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. Β', σ. 1163.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Ταµήλου και Σ. Κοντονή.
τόµ. Β', σ. 1196-1368.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Ταµήλου και Σ. Κοντονή. τόµ.
Β', σ. 1197-1368.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Κανέλλη, Γ. Στύλιου και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων).
τόµ. Β', σ. 1384, 1385.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Θ. Δρίτσα και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων).
τόµ. Β', σ. 1460, 1461.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Ζ.
Κωνσταντοπούλου. τόµ. Β', σ. 1512, τόµ. Ε’, σ. 4234.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε την οποία γνωστοποιεί τα προεδρικά διατάγµατα

µε τα οποία: α) έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο
Γεώργιος Στύλιος του Δηµοσθένους από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και β) διορίστηκε ο Γεώργιος Γεωργαντάς του Παύλου στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων. τόµ. Β', σ. 1515-1516.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου, Χ. Αθανασίου και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Β', σ. 1523, 1524.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Χατζηλάµπρου και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Β', σ. 1600, 1648.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου και Χ. Αθανασίου. τόµ. Β', σ. 1648.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη από τον Βουλευτή Α' Αθηνών κ.
Ανδρέα Ψυχάρη, µε την οποία γνωστοποιεί την παραίτηση
του από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Β', σ. 1775-1776.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, σε
αντικατάσταση του κ. Ανδρέα Ψυχάρη, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. Γ', σ. 1785.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άρση της ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Μ. Κασσή, Ν. Κακλαµάνη, Η. Παναγιώταρου και Ι. Σταθά. τόµ. Γ', σ. 1809-1811, 1814-1997.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Μ. Κασσή, Ν. Κακλαµάνη, Η. Παναγιώταρου και Ι. Σταθά. τόµ. Γ', σ. 1810, 1814-1997.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: α) Στον πρώην Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κ. Μ. Χρυσοχοΐδη και β) Στον πρώην Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ.
Ν. Δένδια. τόµ. Γ', σ. 2005.
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 Υπουργό Δηµοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Β. Κικίλια. τόµ.
Γ', σ. 2270.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άρση της ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Π. Βογιατζή και Ι. Μιχελάκη. τόµ. Γ', σ.
2298-2306, 2314-2509.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Π. Βογιατζή και Ι. Μιχελάκη. τόµ. Γ', σ.
2300-2306, 2314-2509.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Αυλωνίτου, Α. Δερµεντζόπουλου και Χ. Μαρκογιαννάκη
(Προεδρεύων). τόµ. Γ', σ. 2537.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κόνσολα, Θ. Φωτίου και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Γ', σ. 2606, 2607.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Ρεπούση και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Γ',
σ. 2610, 2613.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Α' Πειραιά κ. Π.
Μελά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίησή του από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κινήµατος "Ανεξάρτητοι Έλληνες" και ενηµερώνει ότι παραµένει στη Βουλή ως
Ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. Δ', σ. 2703-2704.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµ-
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φωνα µε το νόµο περί «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό
και στα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου. τόµ. Δ', σ. 2711.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Ε. Τσακαλώτου και Ευάγγελου Μεϊµαράκη
(Πρόεδρος). τόµ. Δ', σ. 2740.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Α' Πειραιά κ. Π.
Μελά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει την προσχώρηση του στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των «Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών
Βουλευτών». τόµ. Δ', σ. 2743, 2745.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρόεδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των «Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών» κ. Παρίση Μουτσινά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γίνεται δεκτή η προσχώρηση του Βουλευτή Α' Πειραιά κ. Π. Μελά στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των «Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών». τόµ. Δ', σ. 2744, 2746.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Ν. Βούτση και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων).
τόµ. Δ', σ. 2871.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Δ. Στρατούλη και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 2879.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ. κ.
Ε. Τσακαλώτου, Σ. Γεωργιάδη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά
(Προεδρεύουσα). τόµ. Δ', σ. 3011, 3012.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Γ, Παπαδηµητρίου, Ν. Βούτση και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 3035.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Καραγιαννίδη, Δ. Αυγερινοπούλου και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Δ', σ. 3040.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για
τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Η. Κασιδιάρη, Θ. Κωνσταντινίδη, Φ. Αραµπατζή, Η. Παναγιώταρου, Κ. Μπαρµπαρούση, Ε. Μπούκουρα, Δ. Αναγνωστάκη
και Ν. Ταγαρά. τόµ. Δ', σ. 3307-3310, 3322-3332, 33413583.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Η. Κασιδιάρη, Θ. Κωνσταντινίδη, Φ. Αραµπατζή, Η. Παναγιώταρου, Κ. Μπαρµπαρούση,
Ε. Μπούκουρα, Δ. Αναγνωστάκη και Ν. Ταγαρά. τόµ. Δ', σ.
3322-3332, 3341-3583.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων).
τόµ. Ε', σ. 3654, 3655.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης Υπουργών», όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά σε διατελέσαντες Πρωθυπουργούς και Υπουργούς του ελληνικού κράτους. τόµ.
Ε', σ. 3833.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης Υπουργών» όπως
ισχύει, δικογραφία που αφορά στον τέως Υπουργό Εθνικής
Άµυνας κ. Δηµήτριο Αβραµόπουλο. τόµ. Ε', σ. 3868.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης Υπουργών», όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1. Στον Υπουργό

Οικονοµικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη 2. Στους πρώην Υπουργούς Υγείας κ.κ. Ανδρέα Λοβέρδο, Χρήστο Κίττα και Ανδρέα Λυκουρέντζο και στον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Υγείας κ. Μάριο Σαλµά. τόµ. Ε', σ. 4007.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ο. Βουδούρη και Γ. Καλαντζή (Προεδρεύων). τόµ. Ε', σ.
4150.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Αηδόνη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. Ε', σ.
4152.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Μητρόπουλου και Χρ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων).
τόµ. Ε', σ. 4187, 4188.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης Υπουργών", όπως
ισχύει, δικογραφία που αφορά τους διατελέσαντες κατά το
έτος 2007 Υπουργούς Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. τόµ. Ε', σ. 4190.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Μ.
Χρυσοβελώνη. τόµ. Ε', σ. 4229.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, από τη Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας κ. Ν. Φούντα, µε την οποία γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίηση της από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς και ότι παραµένει ανεξάρτητη Βουλευτής. τόµ. Ε', σ. 4323-4324.
ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµόν 83 Προεδρικό Διάταγµα,
σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Β' Συνόδου της ΙΕ'
Βουλευτικής Περιόδου (Προεδρευοµένης Δηµοκρατίας).
τόµ. Α', σ. 1-2.
Αγιασµός για την έναρξη των εργασιών της Γ' Συνόδου
της ΙΕ' Περιόδου από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµο και τα συνοδεύοντα
αυτόν µέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. τόµ. Α', σ. 3.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε την οποία αιτείται την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 3-4.
Εκλογή δύο Κοσµητόρων και τεσσάρων Γραµµατέων από
τη Νέα Δηµοκρατία, ενός Κοσµήτορα και ενός Γραµµατέα
από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς και ενός
Γραµµατέα από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα για την
Γ' Σύνοδο της ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Α', σ. 11-13.
Μυστική ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή δύο Κοσµητόρων και τεσσάρων Γραµµατέων από τη Νέα Δηµοκρατία, ενός Κοσµήτορα και ενός Γραµµατέα από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς και ενός Γραµµατέα από
το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα για την Γ' Σύνοδο της
ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Α', σ. 11.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από µυστική ονοµαστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για τη Γ' Σύνοδο της ΙΕ' Περιόδου,
ως Κοσµήτορες, οι κ.κ. Κ. Κουκοδήµος, Ι. Τζαµτζής και Α.
Αθανασίου και ως Γραµµατείς οι κ.κ. Χ. Δήµας, Κ. Κατσαφάδος, Ι. Κεφαλογιάννης, Μ. Σενετάκης, Μ. Μπόλαρη και
Χ. Γκόκας. τόµ. Α', σ. 13.
Συλλυπητήρια αναφορά στο θανάσιµο τραυµατισµό των
τριών οπλιτών των Ενόπλων Δυνάµεων σε πεδίο ασκήσεων
στο Βόλο. τόµ. Α', σ. 15.
Συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 15
- 57, 59-156.
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Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των τριών οπλιτών
των Ενόπλων Δυνάµεων, που τραυµατίστηκαν θανάσιµα σε
πεδίο ασκήσεων στο Βόλο. τόµ. Α', σ. 15.
Συζήτηση και ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 157-273.
Αναφορά στη µνήµη του Ελευθερίου Βενιζέλου, µε αφορµή τη συµπλήρωση εκατόν πενήντα χρόνων από τη γέννησή του. τόµ. Α', σ. 416-424.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµ. 10056/6717 από 21
Οκτωβρίου 2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από τα άρθρα 31 και 32
του Κανονισµού της Βουλής, Διαρκείς Επιτροπές της Ολοµέλειας για την Γ' Σύνοδο της ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου:
α) Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, β) Η
Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, γ) Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων,
δ) Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ε) Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και στ) Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. Α', σ. 571-577.
Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2013. τόµ. Α', σ. 582-621.
Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2015. τόµ. Α', σ.
582 - 610, 611.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 10079/6731 από
22-10-2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκαν, για την Γ' Σύνοδο της
ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου, η Επιτροπή Οικονοµικών της
Βουλής και η Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής. τόµ. Β', σ.
1081, 1090-1091.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 10321/6895 από
29-10-2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε, για την Γ' Σύνοδο της ΙΕ'
Βουλευτικής Περιόδου, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. τόµ. Β', σ. 1081, 10921093.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 10322/6896 από
29-10-2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε, για την Γ' Σύνοδο της ΙΕ'
Βουλευτικής Περιόδου, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. τόµ. Β', σ. 1081, 1094-1095.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 10078/6730 από
22-10-2010 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκαν, για την Γ' Σύνοδο της
ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου, οι Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές:
i) Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ελληνισµού της Διασποράς, ii)
Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, iii)
Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, iv Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, v) Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Περιφερειών, vi) Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας και vii)
Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήµατος και
Λοιπών Δοµών Εγκλεισµού Κρατουµένων. τόµ. Β', σ.
1082-1089.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Α' Αθηνών κ. Δ.
Αβραµόπουλου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία υποβάλλει την παραίτησή του
από το Βουλευτικό αξίωµα, λόγω ανάληψης των καθηκόντων του ως Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. τόµ. Β',
σ. 1161-1162.

Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Α. Πλεύρη, σε αντικατάσταση του Βουλευτή κ. Δ. Αβραµόπουλου, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. Β', σ. 1163.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι: α) Με το 156/3-112014 προεδρικό διάταγµα έγινε αποδεκτή η παραίτηση που
υπέβαλε ο Δηµήτριος Αβραµόπουλος του Λάµπρου από τη
θέση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και απαλλάχθηκε από
τα καθήκοντά του, β) Με το 157/3-11-2014 προεδρικό διάταγµα έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Νικόλαος-Γεώργιος Δένδιας του Σπυρίδωνος από τη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και γ) Με το 158/3-11-2014
προεδρικό διάταγµα διορίστηκαν α) ο Νικόλαος-Γεώργιος
Δένδιας του Σπυρίδωνος στη θέση του Υπουργού Εθνικής
Άµυνας και β) ο Κωνσταντίνος Σκρέκας του Θεοδώρου στη
θέση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
τόµ. Β', σ. 1187-1188.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµ. 10846/7254 από 10
Νοεµβρίου 2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε η "Υποεπιτροπή για
τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών" της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για
τη Γ' Σύνοδο της ΙΕ' Βουλευτής Περιόδου. τόµ. Β', σ. 14141416.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 10845/7253 από 10
Νοεµβρίου 2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκαν οι Ειδικές Διαρκείς Επιτροπές, για τη Γ' Σύνοδο της ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου: α) Επιτροπή του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του κράτους, β) Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων και γ) Επιτροπή για την παρακολούθηση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. τόµ.
Β', σ. 1417-1421.
Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπέβαλε στη Βουλή τη Συµφωνία Συνεισφοράς (ως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ.
647/16-9-2013 απόφαση) για το έργο: «Εντοπισµός κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό σε συγκεκριµένους
τοµείς της ελληνικής οικονοµίας και προτάσεις για την άρση τους» µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων) της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης τόµ. Β', σ. 1475.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 11030/7372, από 14-112014, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊµαράκη, σχετικά µε τη σύσταση και συγκρότηση των Υποεπιτροπών των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών: Α) Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής
Προστασίας Περιβάλλοντος, Β) Υποεπιτροπή για τα θέµατα
των Ατόµων µε Αναπηρία της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και Γ)
Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, για τη Γ' Σύνοδο της
ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β', σ. 1771-1774.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη από τον Βουλευτή Α' Αθηνών κ.
Ανδρέα Ψυχάρη, µε την οποία γνωστοποιεί την παραίτηση
του από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Β', σ. 1775-1776.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, σε
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αντικατάσταση του κ. Ανδρέα Ψυχάρη, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. Γ', σ. 1785.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 11143/7451 από 18 Νοεµβρίου 2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, σχετικά µε τη σύσταση και συγκρότηση Υποεπιτροπής αρµόδιας επί θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. τόµ. Γ', σ. 1786-1788.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: α) Στον πρώην Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κ. Μ. Χρυσοχοΐδη και β) Στον πρώην Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ.
Ν. Δένδια. τόµ. Γ', σ. 2005.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γκίκας
Χαρδούβελης καταθέτει στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε µορφή stick (ψηφιακό µέσο αποθήκευσης) τον Γενικό Προϋπολογισµό του Κράτους για το οικονοµικό έτος 2015, τον τόµο για φορολογικές δαπάνες του
2015, καθώς και τους προσαρτηµένους προϋπολογισµούς
ορισµένων ειδικών ταµείων, λογαριασµών και Ανεξάρτητων Αρχών, οικονοµικού έτους 2015. τόµ. Γ', σ. 2208.
Ανακοινώνεται η κατάθεση των εκθέσεων των Γενικών
Διευθυντών δηµοσιονοµικών ελέγχων, φορολογικής διοίκησης, τελωνείων και ειδικών φόρων κατανάλωσης, δηµόσιας περιουσίας και εθνικών κληροδοτηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και των δηλώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 58 του ν. 4270/2014. τόµ. Γ', σ. 2208.
Ανακοινώνεται η παράταση λειτουργίας των εργασιών της
Διακοµµατικής Επιτροπής "για τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων", που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 44
και 45 του Κανονισµού της Βουλής, µέχρι την 31η Μαρτίου
2015. τόµ. Γ', σ. 2592.
Αναφορά στις φθορές των εδράνων που γίνονται κατά τις
επισκέψεις των µαθητών στη Βουλή. τόµ. Δ', σ. 2709,
2710.
Πρόταση του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνου Καµµένου για αναβολή της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015",
λόγω της διαπραγµάτευσης της Κυβέρνησης µε την τρόικα.
τόµ. Δ', σ. 2734.
Αναφορά επί της πρότασης του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου για αναβολή της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών
ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015", λόγω της διαπραγµάτευσης της Κυβέρνησης µε
την τρόικα. τόµ. Δ', σ. 2734.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Αντώνης Σαµαράς και 126 Βουλευτές του κόµµατός του υπέβαλαν πρόταση για την αναθεώρηση των διατάξεων του
Συντάγµατος. τόµ. Δ', σ. 2936-2996.
Ανακοινώνεται ότι διαβιβάστηκε στη Βουλή το µε αριθµό
3/11-12-2014 Βούλευµα του Δικαστικού Συµβουλίου του
άρθρου 86, παράγραφος 4 του Συντάγµατος, το οποίο συγκροτήθηκε κατόπιν κληρώσεως των µελών του, ενώπιον
της ολοµέλειας της Βουλής στις 17-7-2013 και συµπληρωµατικώς στις 19-7-2013 και σύµφωνα µε το οποίο, παραπέµπεται ο πρώην Υπουργός κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου
ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου για αξιόποινες πράξεις,
σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονι-

κών αρχείων της Τράπεζας HSBC και αποφαίνεται για όσα
ειδικότερα ορίζονται σε αυτό. τόµ. Ε', σ. 3745-3804.
Πολιτικό µνηµόσυνο εις µνήµην του Αθανάσιου Κανελλόπουλου, πρώην Αντιπροέδρου Κυβέρνησης και Βουλευτή, µε αφορµή τη συµπλήρωση είκοσι ετών από το θάνατό
του. τόµ. Ε', σ. 3808-3814.
Ανακοινώνεται ότι το πολιτικό µνηµόσυνο που πραγµατοποιείται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο για να τιµήσει τη
µνήµη του Αθανάσιου Κανελλόπουλου επ' ευκαιρίας συµπληρώσεως είκοσι χρόνια από το θάνατό του παρακολουθούν η σύζυγος κ. Χρυσή Κανελλοπούλου, οι κόρες και τα
µέλη της οικογένειάς του. τόµ. Ε', σ. 3814.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του Αθανασίου Κανελλόπουλου. τόµ. Ε', σ. 3814.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 12303/8213/16-12-2014
απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, σχετικά µε τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος. τόµ. Ε', σ. 3824-3827.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν απόφασης του Σώµατος, ως
ηµεροµηνία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής για την
αναθεώρηση του Συντάγµατος, ορίζεται η 30η Ιουνίου
2015. τόµ. Ε', σ. 3833.
Ανακοινώνεται ότι υπεβλήθη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, έγγραφη πρόταση από τον
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, µε την οποία προτείνει ως υποψήφιο Πρόεδρο της Ελληνικής Δηµοκρατίας τον κ. Σταύρο
Δήµα. τόµ. Ε', σ. 3835-3836.
Ανακοινώνεται ότι υπεβλήθη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, έγγραφη πρόταση από τον
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου Βενιζέλου µε την οποία προτείνει για το ύπατο αξίωµα του Προέδρου της Δηµοκρατίας τον κ. Σταύρο Δήµα. τόµ. Ε', σ. 3835, 3837.
Εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας µε ονοµαστική φανερή ψηφοφορία, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
32 του Συντάγµατος και 140 του Κανονισµού της Βουλής.
τόµ. Ε', σ. 3835-3852.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας διαπιστώνεται ότι η
πλειοψηφία που απαιτείται, κατά το άρθρο 32 παράγραφος
3 του Συντάγµατος για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας, δεν συγκεντρώθηκε και η ψηφοφορία θα επαναληφθεί µετά από πέντε πλήρεις ηµέρες, δηλαδή στις 23 Δεκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00'. τόµ. Ε', σ.
3852.
Πολιτικό µνηµόσυνο εις µνήµην του Ιωάννη Χαραλαµπόπουλου, πρώην Υπουργού και Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως
και Βουλευτή. τόµ. Ε', σ. 3871-3876.
Ανακοινώνεται ότι από τις θέσεις των επισήµων και το
Προεδρικό Θεωρείο παρακολουθούν το πολιτικό µνηµόσυνο που πραγµατοποιείται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο για
να τιµήσει τη µνήµη του Ιωάννη Χαραλαµπόπουλου, η κόρη
του εκλιπόντος Ιωάννη Χαραλαµπόπουλου, κυρία Ντέιβις,
τα εγγόνια του Αντινέα, Φίλιππος και Γιάννης Χαραλαµπόπουλος και λοιποί συγγενείς και φίλοι. τόµ. Ε', σ. 3871.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του Ιωάννη Χαραλαµπόπουλου. τόµ. Ε', σ. 3876.
Κλήρωση 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, για την ανάδειξη δεκατριών τακτικών και έξι αναπληρωµατικών µελών του αρµοδίου Ειδικού Δικαστηρίου,
καθώς και του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα και του α-
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ναπληρωτή του, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παράγραφος 4
του Συντάγµατος, 158 παράγραφος 1 και 2 του Κανονισµού της Βουλής και 12 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, µετά από την έκδοση τού
µε αριθµό 3/11-12-2014 Βουλεύµατος του Δικαστικού
Συµβουλίου του άρθρου 86, παράγραφος 4, του Συντάγµατος, σύµφωνα µε το οποίο παραπέµπεται σε δίκη ο πρώην
Υπουργός κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου, για αξιόποινες πράξεις σχετικά µε την
υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της
Τράπεζας HSBC. τόµ. Ε', σ. 4035-4060.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής, Μέρος Β'. τόµ. Ε', σ.
4206-4207.
Διεξαγωγή της δεύτερης ονοµαστικής ψηφοφορίας για
την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 32 του Συντάγµατος και 140 του
Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ε', σ. 4325-4339.
Ανακοινώνεται ότι ήδη από την πρώτη ψηφοφορία για
την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας, υπεβλήθησαν
στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη δύο έγγραφες προτάσεις, της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας
Δηµοκρατίας και της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, µε τις οποίες προτείνουν τον κ. Σταύρο Δήµα ως υποψήφιο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε', σ. 4325.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ονοµαστικής πλειοψηφίας διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία που απαιτείται κατά το άρθρο 32 παράγραφος 3
του Συντάγµατος για την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας δεν έχει συγκεντρωθεί και εποµένως η ψηφοφορία
για την εκλογή Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας θα επαναληφθεί για τρίτη φορά µετά από πέντε πλήρεις ηµέρες,
δηλαδή στις 29 Δεκεµβρίου 2014, ηµέρα Δευτέρα και ώρα
12:00'. τόµ. Ε', σ. 4339.
Διεξαγωγή της τρίτης ονοµαστικής ψηφοφορίας για την
εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 32 του Συντάγµατος και 140 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ε', σ. 4341-4354.
Ανακοινώνεται ότι ήδη από την πρώτη ψηφοφορία για
την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας υπεβλήθησαν
στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη δύο έγγραφες προτάσεις, της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας
Δηµοκρατίας και της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, µε τις οποίες προτείνουν τον κ. Σταύρο Δήµα ως υποψήφιο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε', σ. 4341.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας, η πλειοψηφία που απαιτείται, κατά το άρθρο 32 παράγραφος 3 του Συντάγµατος για την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας, δεν συγκεντρώθηκε. τόµ. Ε', σ. 4354.
Γ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α' 136) και άλλες δια-

τάξεις». (Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4303, ΦΕΚ:
213 Α' / 17.10.2014). τόµ. Α', σ. 425-432, 461-463, 487517.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α' 136) και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4303, ΦΕΚ:
213 Α' / 17.10.2014). τόµ. Α', σ. 425-432, 461-463, 487517.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4310,
ΦΕΚ: 258 A' / 08.12.2014). τόµ. Α', σ. 7, τόµ. Γ', σ. 22262270, 2273-2297, 2306-2314, 2509-2538, 2569-2623.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Σ.Ε.Ε.)
Ανακοινώνεται ότι η ΓΣΕΕ καταθέτει ψήφισµα, µε το οποίο δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για να ανατρέψει
τις αντεργατικές, αντικοινωνικές και αντιδηµοκρατικές πολιτικές των µνηµονίων που εξαθλιώνουν την κοινωνία. τόµ.
Γ', σ. 2600.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4305,
ΦΕΚ: 237 Α' / 31.10.2014). τόµ. Β', σ. 634-649, 665-675,
883-911, 955-1000, 1001-1048.
ΓΕΩΡΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας". (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 7.
Δ
ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Για µη
εξυπηρετούµενα δάνεια και για βασικές αρχές δανειακών
συµβάσεων". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος
Καµµένος, οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Βύρων Πολύδωρας). (Κατάθεση). τόµ. Β',
σ. 1194.
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατά-
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ξεις". (Κατάθεση -Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4312,
ΦΕΚ: 260 Α' / 12.12.2014). τόµ. Γ', σ. 1782, τόµ. Δ', σ.
3227-3289, 3310-3317.

νισµό που αφορά στην πλήρωση εκατό τριάντα δύο θέσεων
δηµοσιογράφων µε σύµβαση αορίστου χρόνου στη «ΝΕΡΙΤ
ΑΕ». τόµ. Δ', σ. 2730.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4308, ΦΕΚ: 251 A' /
24.11.2014). τόµ. Β', σ. 1429, τόµ. Γ', σ. 1792-1808,
1811-1814, 1998-2005, 2085-2114.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των εργαζοµένων στα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. Α', σ.
579.

ΔΗΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον συµψηφισµό της εκλογικής αποζηµίωσης των εργαζοµένων µε άλλες δαπάνες στο Δήµο Πατρέων. τόµ. Β', σ. 1551.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την «κωλυσιεργία» του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. στη λήψη απόφασης για την
τροποποίηση λόγω άρσης απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 111 του
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του Δήµου Γαλατσίου.
τόµ. Γ', σ. 1789.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στη δηµόσια διοίκηση. τόµ. Β', σ. 1425.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον κίνδυνο κατάρρευσης των µικροµεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων
και την αναστολή ανάθεσης δηµοσίων έργων λόγω µη ολοκλήρωσης του θεσµικού πλαισίου. τόµ. Α', σ. 280.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4313, ΦΕΚ: 261 Α' /
17.12.2014). τόµ. Γ', σ. 2244, τόµ. Δ', σ. 3291-3306,
3332-3341, 3584-3597, τόµ. Ε', σ. 3614-3660.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη φθίνουσα πορεία του προσωπικού στον τοµέα
της δηµόσιας υγείας στη Μαγνησία. τόµ. Β', σ. 1548.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υποστελέχωση της ΔΟΥ Θήβας.
τόµ. Γ', σ. 2031.
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4305,
ΦΕΚ: 237 Α' / 31.10.2014). τόµ. Β', σ. 634-649, 665-675,
883-911, 955-1000, 1001-1048.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητική Εκπρόσωπο, σχετικά µε το διαγω-

ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται η παράταση λειτουργίας των εργασιών της
Διακοµµατικής Επιτροπής "για τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων", που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 44
και 45 του Κανονισµού της Βουλής, µέχρι την 31η Μαρτίου
2015. τόµ. Γ', σ. 2592.
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµ. 10056/6717 από 21
Οκτωβρίου 2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από τα άρθρα 31 και 32
του Κανονισµού της Βουλής, Διαρκείς Επιτροπές της Ολοµέλειας για την Γ' Σύνοδο της ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου:
α) Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, β) Η
Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, γ) Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων,
δ) Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ε) Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και στ) Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. Α', σ. 571-577.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµ. 10846/7254 από 10
Νοεµβρίου 2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε η "Υποεπιτροπή για
τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών" της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για
τη Γ' Σύνοδο της ΙΕ' Βουλευτής Περιόδου. τόµ. Β', σ. 14141416.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 10845/7253 από 10
Νοεµβρίου 2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκαν οι Ειδικές Διαρκείς Επιτροπές, για τη Γ' Σύνοδο της ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου: α) Επιτροπή του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του κράτους, β) Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων και γ) Επιτροπή για την παρακολούθηση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. τόµ.
Β', σ. 1417-1421.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 11143/7451 από 18 Νοεµβρίου 2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, σχετικά µε τη σύσταση και συγκρότηση Υποεπιτροπής αρµόδιας επί θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. τόµ. Γ', σ. 1786-1788.
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (Π.Δ.-Ν.Δ.)
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµόν 83 Προεδρικό Διάταγµα,
σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Β' Συνόδου της ΙΕ'
Βουλευτικής Περιόδου (Προεδρευοµένης Δηµοκρατίας).
τόµ. Α', σ. 1-2.
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδη-
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γίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4305,
ΦΕΚ: 237 Α' / 31.10.2014). τόµ. Β', σ. 634-649, 665-675,
883-911, 955-1000, 1001-1048.
ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
του ζητήµατος της στέγασης των µαθητών στο Δήµο της Πάτρας. τόµ. Β', σ. 1422.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Ε.Π)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη δυνατότητα διδασκαλίας µελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) των ελληνικών δηµόσιων πανεπιστηµίων σε ιδιωτικά
πανεπιστήµια. τόµ. Α', σ. 284.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας". (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 7.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
του Καναδά αφενός και της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, του
Βασιλείου του Βελγίου, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας,
της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Τσεχικής Δηµοκρατίας,
του Βασιλείου της Δανίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας,
της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας, της Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της
Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας,
της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας
της Λετονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας,
της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, της Ρουµανίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του
Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του
Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου
Ιρλανδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφετέρου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4309, ΦΕΚ: 256
Α' / 05.12.2014). τόµ. Α', σ. 7, τόµ. Γ', σ. 2035-2038.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τις υπηρεσίες υγείας σε περιπτώσεις καταστροφών». (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4306, ΦΕΚ: 243 A' / 07.11.2014). τόµ.
Β', σ. 948-950.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων". (Κατάθεση). τόµ. Β', σ. 1153.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". (Κατάθεση). τόµ. Β', σ. 1422.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της

Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τα µεταδοτικά νοσήµατα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4319, ΦΕΚ: 275 A' / 30.12.2014). τόµ. Δ', σ. 2743,
τόµ. Ε', σ. 4123-4126.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τα µη µεταδοτικά νοσήµατα και την προαγωγή της υγείας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4317, ΦΕΚ: 273 A' /
30.12.2014). τόµ. Δ', σ. 2743, τόµ. Ε', σ. 4123-4126,
4131.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την ενίσχυση των συστηµάτων υγείας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4318, ΦΕΚ: 274 A' / 30.12.2014). τόµ.
Δ', σ. 2743, τόµ. Ε', σ. 4123-4126, 4136.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟ
Κλήρωση 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, για την ανάδειξη δεκατριών τακτικών και έξι αναπληρωµατικών µελών του αρµοδίου Ειδικού Δικαστηρίου,
καθώς και του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα και του αναπληρωτή του, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παράγραφος 4
του Συντάγµατος, 158 παράγραφος 1 και 2 του Κανονισµού της Βουλής και 12 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, µετά από την έκδοση τού
µε αριθµό 3/11-12-2014 Βουλεύµατος του Δικαστικού
Συµβουλίου του άρθρου 86, παράγραφος 4, του Συντάγµατος, σύµφωνα µε το οποίο παραπέµπεται σε δίκη ο πρώην
Υπουργός κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου, για αξιόποινες πράξεις σχετικά µε την
υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της
Τράπεζας HSBC. τόµ. Ε', σ. 4035-4060.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4310,
ΦΕΚ: 258 A' / 08.12.2014). τόµ. Α', σ. 7, τόµ. Γ', σ. 22262270, 2273-2297, 2306-2314, 2509-2538, 2569-2623.
Ε
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του ν. 3663/2008 και
προσαρµογή του στην απόφαση πλαίσιο του Συµβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2009/426/ΔΕΥ της 16ης Δεκεµβρίου 2008 για την ενίσχυση της EUROJUST και την τροποποίηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ σχετικά µε τη σύσταση της EUROJUST, προκειµένου να ενισχυθεί η καταπολέµηση των σοβαρών µορφών εγκλήµατος". (Κατάθεση).
τόµ. Ε', σ. 3622.
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προ-
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σαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4305,
ΦΕΚ: 237 Α' / 31.10.2014). τόµ. Β', σ. 634-649, 665-675,
883-911, 955-1000, 1001-1048.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(Ε.Σ.Π.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της της διαχείρισης του νέου ΕΣΠΑ. τόµ. Β', σ. 1404.
Συζήτηση δύο συναφών επίκαιρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά: α) µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στους παιδικούς σταθµούς
µε τα Προγράµµατα ΕΣΠΑ και β) µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στους παιδικούς σταθµούς
στη Ρόδο µέσω των Προγραµµάτων ΕΣΠΑ. τόµ. Γ', σ.
2028.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
«Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4314, ΦΕΚ:
265 A' / 23.12.2014). τόµ. Ε', σ. 3817, 3853-3870, 38773914.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Υ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: " Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4316,
ΦΕΚ: 270 A' / 24.12.2014). τόµ. Δ', σ. 2797, τόµ. Ε', σ.
4141-4206, 4209-4241.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 10079/6731 από
22-10-2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκαν, για την Γ' Σύνοδο της
ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου, η Επιτροπή Οικονοµικών της
Βουλής και η Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής. τόµ. Β', σ.
1081, 1090-1091.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 10321/6895 από
29-10-2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε, για την Γ' Σύνοδο της ΙΕ'
Βουλευτικής Περιόδου, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. τόµ. Β', σ. 1081, 10921093.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 10322/6896 από
29-10-2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε, για την Γ' Σύνοδο της ΙΕ'
Βουλευτικής Περιόδου, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. τόµ. Β', σ. 1081, 1094-1095.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 10078/6730 από
22-10-2010 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκαν, για την Γ' Σύνοδο της
ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου, οι Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές:
i) Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ελληνισµού της Διασποράς, ii)
Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, iii)

Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, iv Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, v) Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Περιφερειών, vi) Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας και vii)
Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήµατος και
Λοιπών Δοµών Εγκλεισµού Κρατουµένων. τόµ. Β', σ.
1082-1089.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 11030/7372, από 14-112014, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊµαράκη, σχετικά µε τη σύσταση και συγκρότηση των Υποεπιτροπών των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών: Α) Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής
Προστασίας Περιβάλλοντος, Β) Υποεπιτροπή για τα θέµατα
των Ατόµων µε Αναπηρία της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και Γ)
Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, για τη Γ' Σύνοδο της
ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β', σ. 1771-1774.
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµόν 83 Προεδρικό Διάταγµα,
σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Β' Συνόδου της ΙΕ'
Βουλευτικής Περιόδου (Προεδρευοµένης Δηµοκρατίας).
τόµ. Α', σ. 1-2.
Αγιασµός για την έναρξη των εργασιών της Γ' Συνόδου
της ΙΕ' Περιόδου από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµο και τα συνοδεύοντα
αυτόν µέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. τόµ. Α', σ. 3.
Εκλογή δύο Κοσµητόρων και τεσσάρων Γραµµατέων από
τη Νέα Δηµοκρατία, ενός Κοσµήτορα και ενός Γραµµατέα
από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς και ενός
Γραµµατέα από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα για την
Γ' Σύνοδο της ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Α', σ. 11-13.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από µυστική ονοµαστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για τη Γ' Σύνοδο της ΙΕ' Περιόδου,
ως Κοσµήτορες, οι κ.κ. Κ. Κουκοδήµος, Ι. Τζαµτζής και Α.
Αθανασίου και ως Γραµµατείς οι κ.κ. Χ. Δήµας, Κ. Κατσαφάδος, Ι. Κεφαλογιάννης, Μ. Σενετάκης, Μ. Μπόλαρη και
Χ. Γκόκας. τόµ. Α', σ. 13.
Συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 15
- 57, 59-156.
Συζήτηση και ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 157-273.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Μπούκουρα, Γ. Κανέλλη, Α.
Ματθαιόπουλου, Β. Καπερνάρου και Σ. Γεωργιάδη. τόµ.
Β', σ. 650-665, 675-882.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Ταµήλου και Σ. Κοντονή.
τόµ. Β', σ. 1196-1368.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άρση της ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Μ. Κασσή, Ν. Κακλαµάνη, Η. Παναγιώταρου και Ι. Σταθά. τόµ. Γ', σ. 1809-1811, 1814-1997.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άρση της ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Π. Βογιατζή και Ι. Μιχελάκη. τόµ. Γ', σ.
2298-2306, 2314-2509.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για
τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Η. Κασιδιάρη, Θ. Κωνσταντινίδη, Φ. Αραµπατζή, Η. Παναγιώταρου, Κ. Μπαρµπαρούση, Ε. Μπούκουρα, Δ. Αναγνωστάκη
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και Ν. Ταγαρά. τόµ. Δ', σ. 3307-3310, 3322-3332, 33413583.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισµό προθεσµίας, σύµφωνα µε το άρθρο 119 του Κανονισµού της Βουλής, υποβολής της έκθεσης Επιτροπής για την Αναθεώρηση
του Συντάγµατος. τόµ. Ε', σ. 3815-3833.
Εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας µε ονοµαστική φανερή ψηφοφορία, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
32 του Συντάγµατος και 140 του Κανονισµού της Βουλής.
τόµ. Ε', σ. 3835-3852.
Κλήρωση 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, για την ανάδειξη δεκατριών τακτικών και έξι αναπληρωµατικών µελών του αρµοδίου Ειδικού Δικαστηρίου,
καθώς και του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα και του αναπληρωτή του, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παράγραφος 4
του Συντάγµατος, 158 παράγραφος 1 και 2 του Κανονισµού της Βουλής και 12 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, µετά από την έκδοση τού
µε αριθµό 3/11-12-2014 Βουλεύµατος του Δικαστικού
Συµβουλίου του άρθρου 86, παράγραφος 4, του Συντάγµατος, σύµφωνα µε το οποίο παραπέµπεται σε δίκη ο πρώην
Υπουργός κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου, για αξιόποινες πράξεις σχετικά µε την
υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της
Τράπεζας HSBC. τόµ. Ε', σ. 4035-4060.
Διεξαγωγή της δεύτερης ονοµαστικής ψηφοφορίας για
την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 32 του Συντάγµατος και 140 του
Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ε', σ. 4325-4339.
Διεξαγωγή της τρίτης ονοµαστικής ψηφοφορίας για την
εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 32 του Συντάγµατος και 140 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ε', σ. 4341-4354.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα στο νοµό Μαγνησίας. τόµ. Α', σ. 292.
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4315, ΦΕΚ: 269 A' /
24.12.2014). τόµ. Δ', σ. 3260, τόµ. Ε', σ. 3974-4011,
4013-4035, 4060-4096.
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4315, ΦΕΚ: 269 A' /
24.12.2014). τόµ. Δ', σ. 3260, τόµ. Ε', σ. 3974-4011,
4013-4035, 4060-4096.
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4310,
ΦΕΚ: 258 A' / 08.12.2014). τόµ. Α', σ. 7, τόµ. Γ', σ. 22262270, 2273-2297, 2306-2314, 2509-2538, 2569-2623.

ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ-ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Εκλογή δύο Κοσµητόρων και τεσσάρων Γραµµατέων από
τη Νέα Δηµοκρατία, ενός Κοσµήτορα και ενός Γραµµατέα
από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς και ενός
Γραµµατέα από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα για την
Γ' Σύνοδο της ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Α', σ. 11-13.
Μυστική ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή δύο Κοσµητόρων και τεσσάρων Γραµµατέων από τη Νέα Δηµοκρατία, ενός Κοσµήτορα και ενός Γραµµατέα από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς και ενός Γραµµατέα από
το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα για την Γ' Σύνοδο της
ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Α', σ. 11.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από µυστική ονοµαστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για τη Γ' Σύνοδο της ΙΕ' Περιόδου,
ως Κοσµήτορες, οι κ.κ. Κ. Κουκοδήµος, Ι. Τζαµτζής και Α.
Αθανασίου και ως Γραµµατείς οι κ.κ. Χ. Δήµας, Κ. Κατσαφάδος, Ι. Κεφαλογιάννης, Μ. Σενετάκης, Μ. Μπόλαρη και
Χ. Γκόκας. τόµ. Α', σ. 13.
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Εκλογή δύο Κοσµητόρων και τεσσάρων Γραµµατέων από
τη Νέα Δηµοκρατία, ενός Κοσµήτορα και ενός Γραµµατέα
από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς και ενός
Γραµµατέα από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα για την
Γ' Σύνοδο της ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Α', σ. 11-13.
Μυστική ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή δύο Κοσµητόρων και τεσσάρων Γραµµατέων από τη Νέα Δηµοκρατία, ενός Κοσµήτορα και ενός Γραµµατέα από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς και ενός Γραµµατέα από
το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα για την Γ' Σύνοδο της
ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Α', σ. 11.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από µυστική ονοµαστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για τη Γ' Σύνοδο της ΙΕ' Περιόδου,
ως Κοσµήτορες, οι κ.κ. Κ. Κουκοδήµος, Ι. Τζαµτζής και Α.
Αθανασίου και ως Γραµµατείς οι κ.κ. Χ. Δήµας, Κ. Κατσαφάδος, Ι. Κεφαλογιάννης, Μ. Σενετάκης, Μ. Μπόλαρη και
Χ. Γκόκας. τόµ. Α', σ. 13.
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας µε ονοµαστική φανερή ψηφοφορία, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
32 του Συντάγµατος και 140 του Κανονισµού της Βουλής.
τόµ. Ε', σ. 3835-3852.
Ανακοινώνεται ότι υπεβλήθη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, έγγραφη πρόταση από τον
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, µε την οποία προτείνει ως υποψήφιο Πρόεδρο της Ελληνικής Δηµοκρατίας τον κ. Σταύρο
Δήµα. τόµ. Ε', σ. 3835-3836.
Ανακοινώνεται ότι υπεβλήθη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, έγγραφη πρόταση από τον
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου Βενιζέλου µε την οποία προτείνει για το ύπατο αξίωµα του Προέδρου της Δηµοκρατίας τον κ. Σταύρο Δήµα. τόµ. Ε', σ. 3835, 3837.
Ονοµαστική ψηφοφορία (1η) για την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε', σ. 3838-3851.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας διαπιστώνεται ότι η
πλειοψηφία που απαιτείται, κατά το άρθρο 32 παράγραφος
3 του Συντάγµατος για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας, δεν συγκεντρώθηκε και η ψηφοφορία θα επαναλη-
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φθεί µετά από πέντε πλήρεις ηµέρες, δηλαδή στις 23 Δεκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00'. τόµ. Ε', σ.
3852.
Διεξαγωγή της δεύτερης ονοµαστικής ψηφοφορίας για
την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 32 του Συντάγµατος και 140 του
Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ε', σ. 4325-4339.
Ανακοινώνεται ότι ήδη από την πρώτη ψηφοφορία για
την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας, υπεβλήθησαν
στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη δύο έγγραφες προτάσεις, της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας
Δηµοκρατίας και της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, µε τις οποίες προτείνουν τον κ. Σταύρο Δήµα ως υποψήφιο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε', σ. 4325.
Ονοµαστική ψηφοφορία (2η) για την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε', σ. 4325-4338.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ονοµαστικής πλειοψηφίας διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία που απαιτείται κατά το άρθρο 32 παράγραφος 3
του Συντάγµατος για την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας δεν έχει συγκεντρωθεί και εποµένως η ψηφοφορία
για την εκλογή Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας θα επαναληφθεί για τρίτη φορά µετά από πέντε πλήρεις ηµέρες,
δηλαδή στις 29 Δεκεµβρίου 2014, ηµέρα Δευτέρα και ώρα
12:00'. τόµ. Ε', σ. 4339.
Ανακοινώνεται ότι ήδη από την πρώτη ψηφοφορία για
την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας υπεβλήθησαν
στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη δύο έγγραφες προτάσεις, της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας
Δηµοκρατίας και της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, µε τις οποίες προτείνουν τον κ. Σταύρο Δήµα ως υποψήφιο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε', σ. 4341.
Διεξαγωγή της τρίτης ονοµαστικής ψηφοφορίας για την
εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 32 του Συντάγµατος και 140 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ε', σ. 4341-4354.
Ονοµαστική ψηφοφορία (3η) για την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε', σ. 4342-4353.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας, η πλειοψηφία που απαιτείται, κατά το άρθρο 32 παράγραφος 3 του Συντάγµατος για την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας, δεν συγκεντρώθηκε. τόµ. Ε', σ. 4354.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4310,
ΦΕΚ: 258 A' / 08.12.2014). τόµ. Α', σ. 7, τόµ. Γ', σ. 22262270, 2273-2297, 2306-2314, 2509-2538, 2569-2623.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4310,
ΦΕΚ: 258 A' / 08.12.2014). τόµ. Α', σ. 7, τόµ. Γ', σ. 22262270, 2273-2297, 2306-2314, 2509-2538, 2569-2623.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4310,

ΦΕΚ: 258 A' / 08.12.2014). τόµ. Α', σ. 7, τόµ. Γ', σ. 22262270, 2273-2297, 2306-2314, 2509-2538, 2569-2623.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον "ξυλοδαρµό εκπαιδευτικών του Εθνικιστικού Μετώπου Εκπαιδευτικών
(Ε.Μ.Ε.) εντός σχολικού κτηρίου, κατά την διεξαγωγή των
εκλογών των δασκάλων". τόµ. Β', σ. 1555.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την έκδοση πινάκων διάθεσης και κατάταξης προσωπικού Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ.
Β', σ. 1655.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις δυνατότητες ανάθεσης διδασκαλίας µαθηµάτων σε πτυχιούχους ΠΕ 15 του
κλάδου της Οικιακής Οικονοµίας. τόµ. Γ', σ. 2212.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάγκη πρόσληψης
εκπαιδευτικών για την επαναλειτουργία του σχολείου «18
Άνω». τόµ. Γ', σ. 2214.
ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων των αµπελοκαλλιεργητών και των ελαιοκαλλιεργητών της Λευκάδας. τόµ. Α', σ. 539.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
µείωση των ασφαλιστικών εισφορών στους ελεύθερους επαγγελµατίες. τόµ. Δ', σ. 2675.
ΕΛΛΑΔΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας". (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 7.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
του Καναδά αφενός και της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, του
Βασιλείου του Βελγίου, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας,
της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Τσεχικής Δηµοκρατίας,
του Βασιλείου της Δανίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας,
της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας, της Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της
Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας,
της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας
της Λετονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας,
της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, της Ρουµανίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του
Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του
Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου
Ιρλανδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφετέρου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4309, ΦΕΚ: 256
Α' / 05.12.2014). τόµ. Α', σ. 7, τόµ. Γ', σ. 2035-2038.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τις υπηρε-
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σίες υγείας σε περιπτώσεις καταστροφών». (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4306, ΦΕΚ: 243 A' / 07.11.2014). τόµ.
Β', σ. 948-950.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων". (Κατάθεση). τόµ. Β', σ. 1153.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". (Κατάθεση). τόµ. Β', σ. 1422.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τα µεταδοτικά νοσήµατα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4319, ΦΕΚ: 275 A' / 30.12.2014). τόµ. Δ', σ. 2743,
τόµ. Ε', σ. 4123-4126.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τα µη µεταδοτικά νοσήµατα και την προαγωγή της υγείας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4317, ΦΕΚ: 273 A' /
30.12.2014). τόµ. Δ', σ. 2743, τόµ. Ε', σ. 4123-4126,
4131.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την ενίσχυση των συστηµάτων υγείας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4318, ΦΕΚ: 274 A' / 30.12.2014). τόµ.
Δ', σ. 2743, τόµ. Ε', σ. 4123-4126, 4136.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (ΕΛ.Γ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
από τον ΕΛΓΑ στους αγρότες που επλήγησαν από τη χαλαζόπτωση στο Νοµό Σερρών. τόµ. Β', σ. 1378.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ε.Ρ.Τ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4310,
ΦΕΚ: 258 A' / 08.12.2014). τόµ. Α', σ. 7, τόµ. Γ', σ. 22262270, 2273-2297, 2306-2314, 2509-2538, 2569-2623.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
"ΔΗΜΗΤΡΑ"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις προσλήψεις ερευνητών χωρίς κεντρικό σχεδιασµό στον Οργανισµό «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ». τόµ. Β', σ. 1105.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Ε.Ε.Σ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. τόµ. Γ', σ. 2559.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4313, ΦΕΚ: 261 Α' / 17.12.
2014). τόµ. Γ', σ. 2244, τόµ. Δ', σ. 3291-3306, 3332-3341,
3584-3597, τόµ. Ε', σ. 3614-3660.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΟΜΜΕΧ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α' 136) και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4303, ΦΕΚ:
213 Α' / 17.10.2014). τόµ. Α', σ. 425-432, 461-463, 487517.
ΕΜΒΟΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τον κίνδυνο για την παιδική υγεία λόγω έλλειψης
εµβολίων στη χώρα µας. τόµ. Β', σ. 1406.
ΕΜΠΟΡΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
«Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση -Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4314, ΦΕΚ:
265 A' / 23.12.2014). τόµ. Ε', σ. 3817, 3853-3870, 38773914.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου ΗΠΑ-ΕΕ. (Επερωτώντες: Πενήντα ένας Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Β', σ. 1164-1186.
ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµόν 83 Προεδρικό Διάταγµα,
σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Β' Συνόδου της ΙΕ'
Βουλευτικής Περιόδου (Προεδρευοµένης Δηµοκρατίας).
τόµ. Α', σ. 1-2.
Αγιασµός για την έναρξη των εργασιών της Γ' Συνόδου
της ΙΕ' Περιόδου από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµο και τα συνοδεύοντα
αυτόν µέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. τόµ. Α', σ. 3.
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επί της τροποποίησης, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2075 και ειδικό 151 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες
διατάξεις", που αφορά ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε την εξ
αποστάσεως παρακολούθηση µαθηµάτων και εργαστηρίων
και το δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις κρατουµένων,
καταδίκων και υποδίκων και οµόφωνη ψήφιση αυτής. τόµ.
Δ', σ. 3313-3317.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4313, ΦΕΚ: 261 Α' /
17.12.2014). τόµ. Γ', σ. 2244, τόµ. Δ', σ. 3291-3306,
3332-3341, 3584-3597, τόµ. Ε', σ. 3614-3660.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
«Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4314, ΦΕΚ:
265 A' / 23.12.2014). τόµ. Ε', σ. 3817, 3853-3870, 38773914.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
«Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4314, ΦΕΚ:
265 A' / 23.12.2014). τόµ. Ε', σ. 3817, 3853-3870, 38773914.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
«Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4314, ΦΕΚ:
265 A' / 23.12.2014). τόµ. Ε', σ. 3817, 3853-3870, 38773914.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την κατασκευή µονάδας επεξεργασίας λυµατολάσπης στα
Ιωάννινα. τόµ. Ε', σ. 3601.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κτηνοτροφία της χώρας µας. (Επερωτώντες: Τριάντα τρεις (33)
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Β', σ. 1127-1153.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
σχετικά µε τη συνταγµατική Αναθεώρηση. (Επερωτώντες: Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης και οι Βουλευτές του
Κόµµατός του κ.κ. Δ. Αναγνωστάκης, Μ. Γιαννακάκη, Γ.
Κυρίτσης, Α. Ξηροτύρη, Ι. Πανούσης, Μ. Ρεπούση, Ν.
Τσούκαλης, Ν. Φούντα και Θ. Ψύρρας). τόµ. Δ', σ. 26842701.
Υπουργείο Εξωτερικών
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου ΗΠΑ-ΕΕ. (Επερωτώντες: Πενήντα ένας Βουλευτές της Κοινο-

βουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Β', σ. 1164-1186.
ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Αναφορά στην 41η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεµβρίου 1973. τόµ. Γ', σ. 1779, 1780,
1781, 1782.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον συµψηφισµό της εκλογικής αποζηµίωσης των εργαζοµένων µε άλλες δαπάνες στο Δήµο Πατρέων. τόµ. Β', σ. 1551.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το επίδοµα θέρµανσης. τόµ. Ε', σ.
3721.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
εύρεση ισοδύναµων µέτρων για την άρση περικοπών των
οικογενειακών επιδοµάτων. τόµ. Α', σ. 414.
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
εύρεση ισοδύναµων µέτρων για την άρση περικοπών των
οικογενειακών επιδοµάτων. τόµ. Α', σ. 414.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Παλλήνης, το 4ο Δηµοτικό
Σχολείο Υµηττού, το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας, το 2ο
Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατσινίου και το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Άργους. τόµ. Α', σ.
62, 69, 76, 84, 99.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Βαθέος Αυλίδας Ευβοίας, το Δηµοτικό Σχολείο "Εκπαιδευτήρια Αργύρη - Λαιµού", το 5ο
Γυµνάσιο Ιωαννίνων, το 3ο και 9ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας
Ιωνίας Μαγνησίας, το Γενικό Λύκειο Μολάων Λακωνίας, τα
Δηµοτικά Σχολεία Αρχαίας Ολυµπίας, Λάλα και Αγίου Γεωργίου και το Γενικό Λύκειο Λιδωρικίου Φωκίδος. τόµ. Α',
σ. 161, 165, 168, 175, 185, 198, 206, 216.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ο
Πρέσβης, Βουλευτές και αντιπροσωπεία από το Ιράν. τόµ.
Α', σ. 304.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Μοσχάτου, το Γενικό Λύκειο
Μελισσίων, το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, το 14ο
και το 20ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας και το Δηµοτικό Σχολείο Ροϊτικών Αχαΐας. τόµ. Α', σ. 337, 341, 342, 351, 359,
372, 383.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί η Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών και
Ευρωπαϊκής Ολοκληρώσεως της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας κ. Ναταλία Τσέρµαν. τόµ. Α', σ. 351.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Βριλησσίων, το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου, το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο "Εκπαιδευτήρια Γείτονα", µέλη του Προγράµµατος "ΙΑΣΩΝ" του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας της Ένωσης Γονέων Σικιαριδείου Ιδρύµατος, του Κέντρου Ηµέρας Ενηλίκων, µέλη της
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καθολικής εφηµερίδας "LA CROIX", µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Γαλατσίου, σπουδαστές από το Schoten Gymnasium Βιέννης, µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Μακρακώµης Φθιώτιδας, µέλη της φινλανδικής αντιπροσωπείας και
µαθητές από το Γυµνάσιο Αράχωβας Βοιωτίας. τόµ. Α', σ.
414, 416, 423, 432, 437, 494, 501, 502, 506, 511.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο και το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Άργους, το Γενικό Λύκειο Αγίου Στεφάνου και το 120ο Δηµοτικό Σχολείο
Αθήνας. τόµ. Α', σ. 529, 534.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές του Πολιτικού Τµήµατος της Νοµικής Σχολής Αθηνών.
τόµ. Α', σ. 590.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Πειραιά, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου, το 5ο Γυµνάσιο Περιστερίου, το
24ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας, το 3ο Γυµνάσιο Λειβαδιάς
και το Γυµνάσιο Καµαρών Αχαΐας. τόµ. Β', σ. 633, 638,
639, 646, 650, 885, 888, 894, 903, 910.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου, το 43ο Δηµοτικό
Σχολείο Πειραιά, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας, το 16ο Γυµνάσιο Περιστερίου, το 20ο Γυµνάσιο Πάτρας, το 3ο Λύκειο Χανίων και το 15ο Γυµνάσιο Πάτρας.
τόµ. Β', σ. 938, 942, 944, 956, 969, 975, 985, 998.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, το 4ο Δηµοτικό
Σχολείο Λάρισας και το 3ο Γυµνάσιο Βόλου. τόµ. Β', σ.
1007, 1024, 1034.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Μεγάρων και το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου. τόµ. Β', σ. 1101, 1106.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Νίκαιας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο
Κορυδαλλού, το 1ο Γυµνάσιο Ορεστιάδας και το Γυµνάσιο
Λεχαινών Ηλείας. τόµ. Β', σ. 1128, 1130, 1137, 1142,
1148.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας. τόµ. Β', σ. 1155,
1160.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο και το 5ο Δηµοτικό Αγίων Αναργύρων και το
9ο Δηµοτικό Σχολείο Βύρωνα. τόµ. Β', σ. 1377, 1380.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές της Σχολής Αξιωµατικών Νοσηλευτικής, µαθητές από το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων, το 5ο Γυµνάσιο Κερατσινίου και το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Μαρκόπουλου. τόµ. Β', σ.
1400, 1406, 1409.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης. τόµ. Β', σ. 1423.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Τρικάλων. τόµ. Β', σ. 1425.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Σµύρνης, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Παιανίας, το 23ο Δηµοτικό Κερατσινίου, το
4ο Δηµοτικό Σχολείο Περάµατος, το 3ο Γενικό Λύκειο Αµαρουσίου, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Σπάρτης, οκτώ απόστρατοι Αξιωµατικοί, απόφοιτοι της Σχολής Ευελπίδων Τάξεως 49Α' (1949), ο πρώην Βουλευτής Ευβοίας κ. Άγγελος
Πνευµατικός, απόφοιτος της ανωτέρω Σχολής και ίδιας
σειράς και µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Πάτρας. τόµ.
Β', σ. 1470, 1475, 1478, 1481, 1490, 1500, 1505, 1509,
1518.

Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Γαλατσίου, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κορίνθου, το 1ο Γενικό Λύκειο Ζωγράφου, το
Δηµοτικό Σχολείο Δερβενιών Αρκαδίας, το 2ο Γυµνάσιο
Αλµυρού Μαγνησίας, το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας,
το 20ο και 56ο Δηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης, το 2ο
Δηµοτικό Σχολείο Μαλίων Ηρακλείου και το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Νεάπολης Λασιθίου. τόµ. Β', σ. 1552, 1561, 1568,
1583, 1587, 1602, 1616, 1628, 1640, 1646.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου, το Δηµοτικό
Σχολείο Αφρατίου Ευβοίας, Αθυπασπιστές του Κέντρου Εκπαίδευσης "Παλάσκα" του Πολεµικού Ναυτικού και ο διοικητής της Σχολής, µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο
Χαλανδρίου και το 2ο Γενικό Λύκειο Πειραιά. τόµ. Β', σ.
1657, 1661, 1664, 1777.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Καλαµπάκας Τρικάλων. τόµ. Γ',
σ. 1786.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ασπρόπυργου, το 4ο Γυµνάσιο Ιλίου, το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο "Πράξις και
Πράξεις", το Γυµνάσιο Παλαιού Ψυχικού, το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο Κορίνθου "Ο Μικρός Ναυτίλος" και το 4ο
Γενικό Λύκειο Πύργου. τόµ. Γ', σ. 1795, 1797, 1800,
1805, 1811, 1998, 2004.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Πετρούπολης, από το 3ο Αρσάκειο
Δηµοτικό Σχολείο Ψυχικού, το 3ο Γενικό Λύκειο Θήβας, το
Ιδιωτικό Γυµνάσιο "Εκπαιδευτήρια Καραχάλιου και το Δηµοτικό Σχολείο Βερδικούσιας Λάρισας. τόµ. Γ', σ. 2028,
2032, 2034, 2089, 2099, 2111.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ', σ.
2216.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλλιθέας. τόµ. Γ',
σ. 2225, 2248.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το ΕΠΑΛ Κρυονερίου Αττικής, το 14ο Δηµοτικό
Σχολείο Αιγάλεω, το 3ο Γυµνάσιο Αγίου Νικολάου Λασιθίου, το ΙΕΚ ΚΟΡΕΛΚΟ, το 2ο Γυµνάσιο Πετρούπολης, το 4ο
Γυµνάσιο Αιγίου, το Δηµοτικό Σχολείο της Ελληνογαλλικής
Σχολής Βόλου " Άγιος Ιωσήφ" Μαγνησίας, το ΕΠΑΛ Γυθείου Λακωνίας και το 2ο Γυµνάσιο Αιγίου. τόµ. Γ', σ. 2275,
2278, 2286, 2306, 2307, 2520, 2524, 2529, 2534.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο ΕΠΑΛ Περιστερίου και το Τµήµα "Λογιστική,
Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές" του ΤΕΙ Καβάλας. τόµ.
Γ', σ. 2564, 2600.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Ερέτριας, το Γυµνάσιο Πέρδικα
Κοζάνης, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού και το 2ο
Γενικό Λύκειο Κερατσινίου. τόµ. Δ', σ. 2679, 2681, 2690.
Αναφορά στις φθορές των εδράνων που γίνονται κατά τις
επισκέψεις των µαθητών στη Βουλή. τόµ. Δ', σ. 2709,
2710.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γενικό Λύκειο Τρίπολης. τόµ. Δ', σ. 2729.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου, το 4ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας, το Γυµνάσιο Ματαράγκας Αιτωλοακαρνανίας, µέλη από την Οµοσπονδία Συλλόγων Ελλάδας και µα-
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θητές από το Γυµνάσιο Πάργας. τόµ. Δ', σ. 2827, 2831,
2839, 2851, 2871, 2879.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 31ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης, το 5ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, µέλη του Συλλόγου Γυναικών Κοζάνης
και µαθητές από το 6ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων. τόµ. Δ', σ.
2917, 2930, 2936, 3000.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 18ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης, το 1ο και 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κολινδρού Πιερίας, το
10ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης, το 3ο
Γυµνάσιο Συκεών Θεσσαλονίκης και µέλη του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αµαρουσίου. τόµ. Δ', σ.
3047, 3054, 3061, 3065, 3078.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Τρίπολης, το Γενικό Λύκειο Φιλώτα Φλώρινας και το Μειονοτικό Γενικό Λύκειο Κοµοτηνής.
τόµ. Δ', σ. 3247, 3255, 3263, 3267.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 20ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου, σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Άµυνας, το Γενικό Λύκειο Καµαρών Αχαΐας και το 3ο Γυµνάσιο Τρίπολης. τόµ. Δ', σ.
3296, 3304, 3337, 3341, 3586, 3597.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Γέρακα, το Πειραµατικό Γυµνάσιο
Ζωσιµαίας Σχολής Ιωαννίνων, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Κορωπίου Αττικής, το 3ο ΕΠΑΛ της Σιβιτανιδείου, το Γυµνάσιο Κρεστένων Ηλείας, σπουδαστές από το Αρκαδικό Κέντρο Σπουδών και µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Ναυπάκτου. τόµ. Ε', σ. 3606, 3608, 3611, 3617, 3627, 3631,
3632, 3638, 3648.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 27ο Γενικό Λύκειο Αθήνας. τόµ. Ε', σ. 3725.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Κουτσοποδίου Αργολίδας. τόµ. Ε', σ.
3808.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Αλίµου, το 1ο Γυµνάσιο Γαλατσίου,
το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Ραφήνας, το Γυµνάσιο Καστριτσίου Αχαΐας και το 1ο Γυµνάσιο Τρίπολης. τόµ. Ε', σ. 3857,
3861, 3863, 3868, 3877, 3894, 3902, 3908.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Άνω Τούµπας Θεσσαλονίκης, το
5ο Γυµνάσιο Ξάνθης, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας, φοιτητές και φοιτήτριες από το Τµήµα Κοινωνικής
και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Αγίου Ιωάννη Ρέντη
και το Γενικό Λύκειο Κυπαρισσίας Μεσσηνίας. τόµ. Ε', σ.
3976, 3978, 3980, 3985, 3987, 3995, 3996, 4008.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο και το 2ο Γενικό Λύκειο Καβάλας και το 3ο
Γυµνάσιο Κοµοτηνής. τόµ. Ε', σ. 4029, 4059, 4070, 4078,
4087.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Παπάγου, το Γυµνάσιο Λιτόχωρου
Πιερίας, το 1ο Γενικό Λύκειο Γαλατσίου, το 1ο και το 2ο
Γυµνάσιο Ναυπλίου, το Γενικό Λύκειο και το Γυµνάσιο
Κλειτορίας Αχαϊας, το 4ο Γυµνάσιο Άργους, το Γυµνάσιο
Ακράτας και µέλη από την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας. τόµ. Ε', σ. 4123, 4146, 4155, 4159, 4164, 4164,
4176, 4182, 4189, 4196, 4212.
ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΕΣ ΨΗΦΟΙ
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Σ. Κεδίκογλου

(ΠΑΣΟΚ), σχετικά µε τη συµµετοχή του στην µυστική ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής, της Γ' Συνόδου της ΙΕ' Περιόδου. τόµ.
Α', σ. 11-12.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Μηταράκη, Α. Ψυχάρη, Γ. Βαρεµένου, Δ. Αυγερινοπούλου, Μ.
Παπαδόπουλου, Μ. Γιαννακάκη, Κ. Βιρβιδάκη, Ζ. Κωνσταντοπούλου και Γ. Σταθάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 257-267.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Χ. Λαζαρίδη, Π. Μηταράκη, Σ. Βούλτεψη, Ι. Δραγασάκη, Μ. Τριανταφύλλου, Μ. Βορίδη, Δ. Αυγερινοπούλου, Λ. Τσαβδαρίδη, Γ. Καλαντζή, Ι. Βρούτση, Π. Ρήγα, Μ. Χρυσοβελώνη, Α.
Σαµαρά, Ε. Στυλιανίδη, Θ. Μπακογιάννη, Γ. Ορφανού, Δ.
Χριστογιάννη, Α. Ξανθού, Γ. Βαρεµένου, Β. Κατριβάνου, Ι.
Μιχελογιαννάκη και Ε. Παναγούλη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α', σ. 437-460.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Δραγασάκη, Δ. Χαραλαµπίδου και Η. Διώτη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Μπούκουρα, Γ. Κανέλλη, Α.
Ματθαιόπουλου, Β. Καπερνάρου και Σ. Γεωργιάδη. τόµ.
Β', σ. 661-664.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Γ. Βαρεµένου,
σχετικά µε τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία
για την άρση ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Ταµήλου και
Σ. Κοντονή. τόµ. Β', σ. 1197-1198.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Λοβέρδου, Κ. Γεροντόπουλου, Γ. Ορφανού, Ζ. Μακρή, Τ. Ιατρίδη, Π. Ρήγα, Φ. Σαχινίδη, Α. Τσίπρα, Α. Γερµανίδη, Α. Σταµπουλή, Α. Καρά Γιουσούφ, Β. Διαµαντόπουλου, Ι. Σταθά,
Χ. Καραγιαννίδη, Θ. Φωτίου, Φ. Κούβελα, Κ. Ιγγλέζη, Γ.
Βαρεµένου, Χ. Ζεϊµπέκ, Η. Διώτη, Θ. Κωνσταντινίδη, Α.
Παπαρήγα, Α. Κοντού, Θ. Σολδάτου, Β. Κεγκέρογλου και
Μ. Χρυσοχοϊδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α'), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Β'), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή,
µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέ-
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τρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ') και άλλες διατάξεις». τόµ. Β', σ. 16701697.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Μηταράκη, Χ. Σταϊκούρα, Χ. Λαζαρίδη και Β. Κικίλια, σχετικά µε
τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την
άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Π. Βογιατζή και Ι.
Μιχελάκη. τόµ. Γ', σ. 2301-2305.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Μηταράκη, Χ. Καφαντάρη, Ι. Μανιάτη, Γ. Καλαντζή, Ε. Στυλιανίδη, Π. Δριτσέλη και Α. Χατζή Οσµάν, 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 2015". τόµ. Δ', σ.
3107-3115.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Β. Κικίλια, Χ. Καφαντάρη, Ι. Μανιάτη, Κ. Τζαβάρα, Ε. Βενιζέλου,
Ε. Στυλιανίδη, Π. Δριτσέλη και Χ. Μαρκογιαννάκη, σχετικά
µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την
άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ. κ. Η. Κασιδιάρη, Θ.
Κωνσταντινίδη, Φ. Αραµπατζή, Η. Παναγιώταρου, Κ.
Μπαρµπαρούση, Ε. Μπούκουρα, Δ. Αναγνωστάκη και Ν.
Ταγαρά. τόµ. Δ', σ. 3322-3331.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτή κ. Α. Χατζησοφιά,
σχετικά µε τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία
για την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε', σ.
3838-3839.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτού κ. Μ. ΚόλλιαΤσαρουχά, σχετικά µε τη συµµετοχή της στην ονοµαστική
ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε', σ. 4325-4326.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµ. 10056/6717 από 21
Οκτωβρίου 2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από τα άρθρα 31 και 32
του Κανονισµού της Βουλής, Διαρκείς Επιτροπές της Ολοµέλειας για την Γ' Σύνοδο της ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου:
α) Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, β) Η
Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, γ) Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων,
δ) Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ε) Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και στ) Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. Α', σ. 571-577.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 10079/6731 από
22-10-2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκαν, για την Γ' Σύνοδο της
ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου, η Επιτροπή Οικονοµικών της
Βουλής και η Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής. τόµ. Β', σ.
1081, 1090-1091.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 10321/6895 από
29-10-2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε, για την Γ' Σύνοδο της ΙΕ'
Βουλευτικής Περιόδου, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. τόµ. Β', σ. 1081, 10921093.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 10322/6896 από
29-10-2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε, για την Γ' Σύνοδο της ΙΕ'
Βουλευτικής Περιόδου, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινο-

βουλευτικής Δεοντολογίας. τόµ. Β', σ. 1081, 1094-1095.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 10078/6730 από
22-10-2010 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκαν, για την Γ' Σύνοδο της
ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου, οι Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές:
i) Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ελληνισµού της Διασποράς, ii)
Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, iii)
Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, iv Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, v) Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Περιφερειών, vi) Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας και vii)
Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήµατος και
Λοιπών Δοµών Εγκλεισµού Κρατουµένων. τόµ. Β', σ.
1082-1089.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµ. 10846/7254 από 10
Νοεµβρίου 2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε η "Υποεπιτροπή για
τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών" της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για
τη Γ' Σύνοδο της ΙΕ' Βουλευτής Περιόδου. τόµ. Β', σ. 14141416.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 10845/7253 από 10
Νοεµβρίου 2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκαν οι Ειδικές Διαρκείς Επιτροπές, για τη Γ' Σύνοδο της ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου: α) Επιτροπή του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του κράτους, β) Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων και γ) Επιτροπή για την παρακολούθηση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. τόµ.
Β', σ. 1417-1421.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 11030/7372, από 14-112014, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊµαράκη, σχετικά µε τη σύσταση και συγκρότηση των Υποεπιτροπών των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών: Α) Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής
Προστασίας Περιβάλλοντος, Β) Υποεπιτροπή για τα θέµατα
των Ατόµων µε Αναπηρία της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και Γ)
Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, για τη Γ' Σύνοδο της
ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β', σ. 1771-1774.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 11143/7451 από 18 Νοεµβρίου 2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, σχετικά µε τη σύσταση και συγκρότηση Υποεπιτροπής αρµόδιας επί θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. τόµ. Γ', σ. 1786-1788.
Ανακοινώνεται η παράταση λειτουργίας των εργασιών της
Διακοµµατικής Επιτροπής "για τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων", που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 44
και 45 του Κανονισµού της Βουλής, µέχρι την 31η Μαρτίου
2015. τόµ. Γ', σ. 2592.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισµό προθεσµίας, σύµφωνα µε το άρθρο 119 του Κανονισµού της Βουλής, υποβολής της έκθεσης Επιτροπής για την Αναθεώρηση
του Συντάγµατος. τόµ. Ε', σ. 3815-3833.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 12303/8213/16-12-2014
απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, σχετικά µε τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος. τόµ. Ε', σ. 3824-3827.
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Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν απόφασης του Σώµατος, ως
ηµεροµηνία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής για την
αναθεώρηση του Συντάγµατος, ορίζεται η 30η Ιουνίου
2015. τόµ. Ε', σ. 3833.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4308, ΦΕΚ: 251 A' /
24.11.2014). τόµ. Β', σ. 1429, τόµ. Γ', σ. 1792-1808,
1811-1814, 1998-2005, 2085-2114.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον κίνδυνο κατάρρευσης των µικροµεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων
και την αναστολή ανάθεσης δηµοσίων έργων λόγω µη ολοκλήρωσης του θεσµικού πλαισίου. τόµ. Α', σ. 280.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την κρατική επιχορήγηση και τη διαδικασία καταβολής της, στους προνοιακούς φορείς που στηρίζουν τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Α',
σ. 578.
ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του έργου επισκευής του παραλιακού µετώπου Χαλκίδας. τόµ. Β', σ. 1374.
ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ανάγκη ολοκλήρωσης της γέφυρας
Γκολφαρίου στα Τρίκαλα και την ενηµέρωση για το ύψος
της συνολικής δαπάνης του έργου. τόµ. Α', σ. 541.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις παρεµβάσεις της διοίκησης του ΟΚΑΝΑ εις
βάρος των κέντρων πρόληψης και των εργαζοµένων τους.
τόµ. Α', σ. 409.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις οδηγίες άµεσης παύσης κάθε διαδικασίας υπογραφής διµερών συµβάσεων µε τα Κέντρα Πρόληψης, έως ότου ρυθµιστεί νοµοθετικά το µισθολογικό ζήτηµα των
εργαζοµένων τους. τόµ. Β', σ. 1376.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
απαγόρευση της πολιτικής δράσης των εργαζοµένων στην
εταιρεία «MEDIATEL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.». τόµ. Δ', σ. 2710.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις συνθήκες
εργασίας των χιλιάδων εργαζοµένων στις ηλεκτρονικές εκδόσεις. τόµ. Α', σ. 290.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
εταιρεία "ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.". τόµ. Β', σ. 1662.
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις εργατικές

κατοικίες στον Άγιο Ιωάννη Κέρκυρας. τόµ. Γ', σ. 2221.
ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προκήρυξη
θέσεων ερευνητών αγροτικής ανάπτυξης. τόµ. Α', σ. 537.
ΕΡΕΥΝΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4310,
ΦΕΚ: 258 A' / 08.12.2014). τόµ. Α', σ. 7, τόµ. Γ', σ. 22262270, 2273-2297, 2306-2314, 2509-2538, 2569-2623.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις συνθήκες
εργασίας των χιλιάδων εργαζοµένων στις ηλεκτρονικές εκδόσεις. τόµ. Α', σ. 290.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα στο νοµό Μαγνησίας. τόµ. Α', σ. 292.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την κρατική επιχορήγηση και τη διαδικασία καταβολής της, στους προνοιακούς φορείς που στηρίζουν τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Α',
σ. 578.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των εργαζοµένων στα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. Α', σ.
579.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα προβλήµατα
των εργαζοµένων-απολυµένων στο κλειστό, πλέον, εργοστάσιο "ΦΑΝΚΟ", (πρώην "ΤΡΙΚΟΛΑΝ"), µε έδρα τη Νάουσα, στην περιφερειακή ενότητα Ηµαθίας. τόµ. Γ', σ. 2219.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις εργατικές
κατοικίες στον Άγιο Ιωάννη Κέρκυρας. τόµ. Γ', σ. 2221.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις µειώσεις των
επικουρικών συντάξεων σε συνταξιούχους του ΤΕΑΠΕTE
µε βάση το άρθρο 2 του ν.4024/2011. τόµ. Ε', σ. 3805.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την πολιτική
στεγαστικής προστασίας και την ταλαιπωρία των δικαιούχων του πρώην Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας. τόµ. Ε',
σ. 3806.
Υπουργείο Οικονοµικών
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τις off-shore εταιρείες. τόµ. Γ', σ. 1786.
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πολιτική προπαγάνδα στα
σχολεία. τόµ. Β', σ. 1427.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εγκύκλιο του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την οποία οι απόφοιτοι κυπριακών λυκείων θεωρούνται "αλλογενείς αλλοδαποί". τόµ. Γ', σ. 2224.
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
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Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στη δηµόσια διοίκηση. τόµ. Β', σ. 1425.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την «κωλυσιεργία» του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. στη λήψη απόφασης για την
τροποποίηση λόγω άρσης απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 111 του
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του Δήµου Γαλατσίου.
τόµ. Γ', σ. 1789.
Υπουργείο Υγείας
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη Μονάδα Οδοντιατρικής Περίθαλψης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκάδας. τόµ.
Β', σ. 1189.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την τοποθέτηση δεκαπέντε υγειονοµικών υπαλλήλων από τη Θεσσαλονίκη σε νοσοκοµεία της Αθήνας. τόµ. Β', σ.
1191.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την υποχρηµατοδότηση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ). τόµ. Β', σ. 1192.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τον ιό Έµπολα στην Ελλάδα. τόµ. Γ', σ. 2222.
Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό
Συζήτηση ερώτησης προς την Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητική Εκπρόσωπο, σχετικά µε το διαγωνισµό που αφορά στην πλήρωση εκατό τριάντα δύο θέσεων
δηµοσιογράφων µε σύµβαση αορίστου χρόνου στη «ΝΕΡΙΤ
ΑΕ». τόµ. Δ', σ. 2730.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αδιάθετες ποσότητες φασολιών Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) Καστοριάς και τις παράνοµες «ελληνοποιήσεις»
τους. τόµ. Α', σ. 286.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων των τευτλοπαραγωγών της χώρας. τόµ.
Α', σ. 527.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταπολέµηση και την εξάλειψη καταρροϊκού πυρετού στην Αιτωλοακαρνανία. τόµ. Α', σ. 536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προκήρυξη
θέσεων ερευνητών αγροτικής ανάπτυξης. τόµ. Α', σ. 537.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων των αµπελοκαλλιεργητών και των ελαιοκαλλιεργητών της Λευκάδας. τόµ. Α', σ. 539.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
που απασχολούν τον αγροτικό πληθυσµό της χώρας όπως
καταρροϊκός πυρετός, επιδοτήσεις βιολογικής γεωργίας και
κτηνοτροφίας, απόδοση ειδικού φόρου πετρελαίου. τόµ.
Β', σ. 939.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προστασία
του ελληνικού µελιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. τόµ. Β', σ.
1101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις προσλήψεις ε-

ρευνητών χωρίς κεντρικό σχεδιασµό στον Οργανισµό «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ». τόµ. Β', σ. 1105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
από τον ΕΛΓΑ στους αγρότες που επλήγησαν από τη χαλαζόπτωση στο Νοµό Σερρών. τόµ. Β', σ. 1378.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το ποσό που θα
δοθεί ως εξισωτική αποζηµίωση στους κτηνοτρόφους για
την παραγωγική δραστηριότητα του 2013. τόµ. Β', σ. 1566.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κατάσταση
στην Συνεταιριστική Ένωση Σύκων και Ξηρών Καρπών
(ΣΥΚΙΚΗ). τόµ. Γ', σ. 2023.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των αµπελοκαλλιεργητών Δαµασίου-Τυρνάβου του Νοµού
Λάρισας, αλλά και όλης της Θεσσαλίας, για τις ζηµιές που
υπέστησαν οι καλλιέργειές τους από τον περονόσπορο. τόµ.
Γ', σ. 2026.
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της της διαχείρισης του νέου ΕΣΠΑ. τόµ. Β', σ. 1404.
Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ενίσχυση της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Σερρών µε αστυνοµικό
προσωπικό για τις ανάγκες φρούρησης της ανασκαφής
στην Αµφίπολη. τόµ. Β', σ. 1411.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τους πλειστηριασµούς των ακινήτων. τόµ. Δ', σ. 2705.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την υπόθεση του κρατούµενου Νίκου Ρωµανού. τόµ. Δ',
σ. 3223.
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις πληροφορίες περί µειώσεως
της δυναµικότητας του στρατοπέδου «ΚΟΥΒΕΛΙΔΗ» στον
Πολιχνίτο Λέσβου. τόµ. Δ', σ. 3215.
Υπουργείο Εξωτερικών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ανάγκη λήψης πρωτοβουλιών της Ελλάδας για την Ευρωµεσογειακή Συνεργασία και τη διεύρυνση του FORUM Δυτικής Μεσογείου. τόµ. Δ', σ. 2677.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
παρακράτηση από το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης των συντάξεων που λαµβάνουν σε υποκατάσταση της
κύριας ασφάλισης, οι µητέρες µε ανήλικο παιδί της Εµπορικής Τράπεζας, οι οποίες εµπίπτουν στις διατάξεις του ν.
3863/15-7-2010. τόµ. Α', σ. 413.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
εύρεση ισοδύναµων µέτρων για την άρση περικοπών των
οικογενειακών επιδοµάτων. τόµ. Α', σ. 414.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργα-
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σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ακύρωση των ειδοποιητηρίων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) µέχρι την οριστική διευθέτηση των ρυθµίσεων. τόµ. Β', σ. 933.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
αναξιοποίητα ευρωπαϊκά κονδύλια για την καταπολέµηση
της νεανικής ανεργίας. τόµ. Β', σ. 934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
κατάργηση Τµηµάτων της Επιθεώρησης Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΕΠΕ) σε επτά (7) περιοχές της χώρας. τόµ. Β', σ. 1099.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
επίλυση των προβληµάτων για τη συνταξιοδότηση των δικαιούχων ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και άλλων Ασφαλιστικών Οργανισµών. τόµ. Β', σ. 1372.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
προθέσεις της Κυβέρνησης περί κατάργησης του κατώτατου
ορίου συντάξεων. τόµ. Β', σ. 1659.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
εταιρεία "ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.". τόµ. Β', σ. 1662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αποποινικοποίηση των οφειλών στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) και τη διασφάλιση
της παροχής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους ασφαλισµένους. τόµ. Γ', σ. 2203.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
διαχείριση των εσόδων του κέντρου είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών. τόµ. Γ', σ. 2206.
Συζήτηση επίκαιρης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για οικονοµική ενίσχυση στους εργαζόµενους της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης. τόµ. Γ', σ. 2210.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αναστολή λειτουργίας του τοπικού υποκαταστήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αξιούπολης. τόµ. Γ', σ. 2564.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
µείωση των ασφαλιστικών εισφορών στους ελεύθερους επαγγελµατίες. τόµ. Δ', σ. 2675.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
απαγόρευση της πολιτικής δράσης των εργαζοµένων στην
εταιρεία «MEDIATEL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.». τόµ. Δ', σ. 2710.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις, τις συνθήκες εργασίας και τη µη τήρηση των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην εταιρεία «FORTHNET».
τόµ. Δ', σ. 3215.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στην
«ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ». τόµ. Δ', σ. 3217.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις

απολύσεις των εργαζοµένων στην Ένωση Αγροτικού Συνεταιρισµού Τρικάλων που αρνήθηκαν να υπογράψουν ατοµικές συµβάσεις εργασίας. τόµ. Ε', σ. 3602.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά α) µε τη νοµοθετική επιλογή περί ένταξης των φορέων κοινωνικής µέριµνας της Δράµας σε ένα ενιαίο
ΝΠΔΔ υπό την επωνυµία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» και β)
µε την επαναφορά του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων
Δράµας σε καθεστώς οικονοµικής και διοικητικής αυτοτέλειας. τόµ. Ε', σ. 3603.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι συνταξιούχοι του Ταµείου ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. τόµ. Ε', σ. 3610.
Υπουργείο Εσωτερικών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανασφάλιστη εργασία των σχολικών τροχονόµων. τόµ. Α', σ. 411.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ανάγκη ολοκλήρωσης της γέφυρας
Γκολφαρίου στα Τρίκαλα και την ενηµέρωση για το ύψος
της συνολικής δαπάνης του έργου. τόµ. Α', σ. 541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποκατάσταση
των ζηµιών από τις καταιγίδες της περασµένης εβδοµάδας.
τόµ. Β', σ. 1096.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη άµεσων µέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζηµιών από
τη νεροποντή στη Δυτική Αθήνα και τον Πειραιά. τόµ. Β', σ.
1158.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον συµψηφισµό της εκλογικής αποζηµίωσης των εργαζοµένων µε άλλες δαπάνες στο Δήµο Πατρέων. τόµ. Β', σ. 1551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των σχολικών φυλάκων και την απόδοση των ενσήµων τους. τόµ. Β', σ. 1552.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα προβλήµατα στη µεταφορά µαθητών
δύο µήνες µετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. τόµ. Β',
σ. 1563.
Συζήτηση δύο συναφών επίκαιρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά: α) µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στους παιδικούς σταθµούς
µε τα Προγράµµατα ΕΣΠΑ και β) µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στους παιδικούς σταθµούς
στη Ρόδο µέσω των Προγραµµάτων ΕΣΠΑ. τόµ. Γ', σ.
2028.
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τη ρύθµιση των θεµάτων των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στο Βόρειο Αιγαίο. τόµ. Α', σ.
282.
Υπουργείο Οικονοµικών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη παραχώρησης κτηρίου για
τη µεταστέγαση των υπηρεσιών του Κεντρικού Λιµεναρχείου Χανίων. τόµ. Β', σ. 945.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων µη επιβάρυνσης των
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αγροτών µε την επιστροφή ή την έκπτωση ΦΠΑ σε συνάρτηση µε τους εκκοκιστές-εµπόρους βάµβακος. τόµ. Β', σ.
1125.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υποστελέχωση της ΔΟΥ Θήβας.
τόµ. Γ', σ. 2031.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την φορολόγηση πολυεθνικών εταιρειών
στο διαδίκτυο. τόµ. Γ', σ. 2032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη ρύθµιση των όρων παραγωγής και
διακίνηση άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης. τόµ. Ε', σ. 3599.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το επίδοµα θέρµανσης. τόµ. Ε', σ.
3721.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καταπολέµηση των φαινοµένων
λαθρεµπορίου καυσίµων. τόµ. Ε', σ. 3722.
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη δυνατότητα διδασκαλίας µελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) των ελληνικών δηµόσιων πανεπιστηµίων σε ιδιωτικά
πανεπιστήµια. τόµ. Α', σ. 284.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις µετεγγραφές των φοιτητών µε σοβαρές παθήσεις. τόµ. Α', σ. 532.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επαναφορά των µαθηµάτων του Ελεύθερου και Γραµµικού Σχεδίου στο νέο
Λύκειο. τόµ. Β', σ. 1096.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
έλλειψη καθαριότητας στις πανεπιστηµιακές σχολές της χώρας. τόµ. Β', σ. 1155.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση του
προβλήµατος του υποσιτισµού στον παιδικό πληθυσµό. τόµ.
Β', σ. 1382.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον "ξυλοδαρµό εκπαιδευτικών του Εθνικιστικού Μετώπου Εκπαιδευτικών
(Ε.Μ.Ε.) εντός σχολικού κτηρίου, κατά την διεξαγωγή των
εκλογών των δασκάλων". τόµ. Β', σ. 1555.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την "αποβολή του προέδρου του δεκαπενταµελούς του 2ου ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης, επειδή ζήτησε να γίνεται η έπαρση της ελληνικής σηµαίας
και να ακούγεται ο Εθνικός Ύµνος". τόµ. Β', σ. 1556.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την έκδοση πινάκων διάθεσης και κατάταξης προσωπικού Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ.
Β', σ. 1655.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καθυστέρηση στη
διαδικασία αναγνώρισης των τίτλων επαγγελµατικής ισοδυναµίας από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών
Προσόντων (ΣΑΕΠ). τόµ. Β', σ. 1657.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων του Ειδικού Δηµοτικού Σχολείου Τρικάλων.
τόµ. Β', σ. 1658.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις δυνατότητες ανάθεσης διδασκαλίας µαθηµάτων σε πτυχιούχους ΠΕ 15 του
κλάδου της Οικιακής Οικονοµίας. τόµ. Γ', σ. 2212.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάγκη πρόσληψης
εκπαιδευτικών για την επαναλειτουργία του σχολείου «18
Άνω». τόµ. Γ', σ. 2214.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του Τµήµατος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής
στο ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, από την έλλειψη διδακτικού
προσωπικού. τόµ. Γ', σ. 2217.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση Ανώτατης
Σχολής Επιστήµης και Τεχνολογίας και Ινστιτούτου Πετρελαίου στην πόλη της Καβάλας. τόµ. Γ', σ. 2566.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το ενδεχόµενο να εισαχθεί η εκµάθηση της αλβανικής γλώσσας στα σχολεία της
χώρας µας. τόµ. Δ', σ. 2679.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης µε την οποία οι µοναχοί διατάσσονται να εγκαταλείψουν την Ιερά Μονή Εσφιγµένου στο Άγιο Όρος.
τόµ. Δ', σ. 3220.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις µετεγγραφές (µεταφορά θέσης) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων στα ΑΕΙ
και ΤΕΙ της χώρας. τόµ. Δ', σ. 3222.
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις καταγγελίες της Κοµισιόν περί περιβαλλοντικών καταστροφών από την υπέρµετρη ανάπτυξη αιολικών πάρκων
σε Εύβοια, Σκύρο και Κρήτη. τόµ. Α', σ. 530.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την απόφαση έγκρισης της τεχνικής µελέτης φραγµάτων
και χώρων αποθέσεως τελµάτων εµπλουτισµού του µεταλλείου Σκουριών στη Χαλκιδική. τόµ. Γ', σ. 2563.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την κατασκευή µονάδας επεξεργασίας λυµατολάσπης στα
Ιωάννινα. τόµ. Ε', σ. 3601.
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την αποκατάσταση της νοµιµότητας όσον αφορά τον αποκλεισµό της Ένωσης Καλαθοσφαίρισης Καβάλας από την Α1 Εθνική Κατηγορία Καλαθοσφαίρισης. τόµ. Α', σ. 275.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση των οικονοµικών προβληµάτων του Κρατικού Θεάτρου Βορείου
Ελλάδος. τόµ. Β', σ. 1106.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα συµπεράσµατα της Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου για τα πνευµατικά δικαιώµατα
και την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου. τόµ. Β', σ. 1558.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη
βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στο χώρο των καλλιτε-
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χνών και των εργαζοµένων στο ελληνικό θέατρο. τόµ. Β', σ.
1561.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη µεταφορά των σκηνικών της τελετής έναρξης των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 σε
ασφαλή χώρο. τόµ. Γ', σ. 2211.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Θεατρικό Μουσείο. τόµ. Δ', σ. 2673.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την υποστελέχωση του
Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. τόµ. Ε', σ. 3608.
Υπουργείο Υγείας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λειτουργία του Νοσοκοµείου Σαντορίνης µε
δηµόσιο χαρακτήρα. τόµ. Α', σ. 276.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν». τόµ. Α', σ. 278.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις παρεµβάσεις της διοίκησης του ΟΚΑΝΑ εις
βάρος των κέντρων πρόληψης και των εργαζοµένων τους.
τόµ. Α', σ. 409.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την καθυστέρηση στην καταβολή του ειδικού νοσηλίου-τροφείου για τις στέγες υποστηριζόµενης διαβίωσης
(ΣΥΔ) ατόµων µε αναπηρίες. τόµ. Α', σ. 529.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τους ειδικευµένους γιατρούς εργασίας. τόµ. Β',
σ. 942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποβάθµιση του Κέντρου Υγείας Σαλαµίνος.
τόµ. Β', σ. 944.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις οδηγίες άµεσης παύσης κάθε διαδικασίας υπογραφής διµερών συµβάσεων µε τα Κέντρα Πρόληψης, έως ότου ρυθµιστεί νοµοθετικά το µισθολογικό ζήτηµα των
εργαζοµένων τους. τόµ. Β', σ. 1376.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανέγερση νέου Νοσοκοµείου στην Πρέβεζα.
τόµ. Β', σ. 1381.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις παραιτήσεις ιατρών και τα προβλήµατα λειτουργίας του Νοσοκοµείου Λήµνου. τόµ. Β', σ. 1401.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις καθυστερήσεις για τη διαδικασία επιλογής
των υποψηφίων στα συµβούλια επιλογής ιατρών. τόµ. Β', σ.
1402.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τον κίνδυνο για την παιδική υγεία λόγω έλλειψης
εµβολίων στη χώρα µας. τόµ. Β', σ. 1406.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη φθίνουσα πορεία του προσωπικού στον τοµέα
της δηµόσιας υγείας στη Μαγνησία. τόµ. Β', σ. 1548.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την άµεση στελέχωση µε
γιατρούς και λοιπό υγειονοµικό προσωπικό στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου. τόµ. Β', σ. 1549.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. τόµ. Γ', σ. 2559.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις µονάδες µέριµνας νέων. τόµ. Γ', σ. 2561.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την άµεση καταβολή νοσηλίου - τροφείου στις
Στέγες Υποστηριζόµενης Διαβίωσης ΑΜΕΑ. τόµ. Δ', σ.
3218.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη συγκρότηση και τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου προγράµµατος στην κατ' οίκον νοσηλεία.
τόµ. Ε', σ. 3724.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων
Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού. τόµ. Ε', σ. 3726.
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον κίνδυνο κατάρρευσης των µικροµεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων
και την αναστολή ανάθεσης δηµοσίων έργων λόγω µη ολοκλήρωσης του θεσµικού πλαισίου. τόµ. Α', σ. 280.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αύξηση του
κόστους του έργου κατασκευής του αυτοκινητόδροµου Πάτρα-Πύργος. τόµ. Β', σ. 936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από την έντονη βροχόπτωση στην περιοχή
της Χαλκιδικής. τόµ. Β', σ. 1373.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του έργου επισκευής του παραλιακού µετώπου Χαλκίδας. τόµ. Β', σ. 1374.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διακοπή των
εργασιών του υπό κατασκευή έργου: "Αναβάθµιση Κεντρικού Κτηρίου Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών "ο Άγιος Ανδρέας" και Προµήθεια -Εγκατάσταση Ξενοδοχειακού Εξοπλισµού". τόµ. Β', σ. 1413.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
του ζητήµατος της στέγασης των µαθητών στο Δήµο της Πάτρας. τόµ. Β', σ. 1422.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την πεζοδρόµηση της οδού Πανεπιστηµίου. τόµ. Γ', σ. 1780.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των περιοχών του Νοµού Κιλκίς. τόµ. Γ', σ. 1782.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα ζητήµατα που
εγείρονται από την παραχώρηση σε ιδιώτες των µεγάλων
περιφερειακών αεροδροµίων. τόµ. Δ', σ. 2706.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον τρόπο χρηµατοδότησης του έργου «Βυτίνας-Αρχαίας Ολυµπίας και
της παράκαµψης Λαγκαδίων» και το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του. τόµ. Δ', σ. 2708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αποκατάσταση της επικοινωνιακής κατάτµησης που υπαγορεύει ο Χάρτης Συχνοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. τόµ. Ε',
σ. 3612.
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
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διαχείριση των εσόδων του κέντρου είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών. τόµ. Γ', σ. 2206.

Ζ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
εταιρεία "ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.". τόµ. Β', σ. 1662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
απαγόρευση της πολιτικής δράσης των εργαζοµένων στην
εταιρεία «MEDIATEL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.». τόµ. Δ', σ. 2710.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις, τις συνθήκες εργασίας και τη µη τήρηση των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην εταιρεία «FORTHNET».
τόµ. Δ', σ. 3215.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στην
«ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ». τόµ. Δ', σ. 3217.

ΖΗΜΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποκατάσταση
των ζηµιών από τις καταιγίδες της περασµένης εβδοµάδας.
τόµ. Β', σ. 1096.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την φορολόγηση πολυεθνικών εταιρειών
στο διαδίκτυο. τόµ. Γ', σ. 2032.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ (OFFSHORE)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τις off-shore εταιρείες. τόµ. Γ', σ. 1786.
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: « Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4304, ΦΕΚ: 234
A' / 23.10.2014). τόµ. Α', σ. 294-335, 337-390, 432-461,
463-478.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου ΗΠΑ-ΕΕ. (Επερωτώντες: Πενήντα ένας Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Β', σ. 1164-1186.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΚΟΜΙΣΙΟΝ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις καταγγελίες της Κοµισιόν περί περιβαλλοντικών καταστροφών από την υπέρµετρη ανάπτυξη αιολικών πάρκων
σε Εύβοια, Σκύρο και Κρήτη. τόµ. Α', σ. 530.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (EUROJUST)
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του ν. 3663/2008 και
προσαρµογή του στην απόφαση πλαίσιο του Συµβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2009/426/ΔΕΥ της 16ης Δεκεµβρίου 2008 για την ενίσχυση της EUROJUST και την τροποποίηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ σχετικά µε τη σύσταση της EUROJUST, προκειµένου να ενισχυθεί η καταπολέµηση των σοβαρών µορφών εγκλήµατος". (Κατάθεση).
τόµ. Ε', σ. 3622.

ΖΩΟΝΟΣΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταπολέµηση και την εξάλειψη καταρροϊκού πυρετού στην Αιτωλοακαρνανία. τόµ. Α', σ. 536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
που απασχολούν τον αγροτικό πληθυσµό της χώρας όπως
καταρροϊκός πυρετός, επιδοτήσεις βιολογικής γεωργίας και
κτηνοτροφίας, απόδοση ειδικού φόρου πετρελαίου. τόµ.
Β', σ. 939.
Η
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων". (Κατάθεση). τόµ. Β', σ. 1153.
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Η.Π.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου ΗΠΑ-ΕΕ. (Επερωτώντες: Πενήντα ένας Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Β', σ. 1164-1186.
Θ
ΘΕΑΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη
βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στο χώρο των καλλιτεχνών και των εργαζοµένων στο ελληνικό θέατρο. τόµ. Β', σ.
1561.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά α) µε τη νοµοθετική επιλογή περί ένταξης των φορέων κοινωνικής µέριµνας της Δράµας σε ένα ενιαίο
ΝΠΔΔ υπό την επωνυµία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» και β)
µε την επαναφορά του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων
Δράµας σε καθεστώς οικονοµικής και διοικητικής αυτοτέλειας. τόµ. Ε', σ. 3603.
Ι
ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την άµεση στελέχωση µε
γιατρούς και λοιπό υγειονοµικό προσωπικό στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου. τόµ. Β', σ. 1549.
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ΙΑΤΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τους ειδικευµένους γιατρούς εργασίας. τόµ. Β',
σ. 942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις καθυστερήσεις για τη διαδικασία επιλογής
των υποψηφίων στα συµβούλια επιλογής ιατρών. τόµ. Β', σ.
1402.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την άµεση στελέχωση µε
γιατρούς και λοιπό υγειονοµικό προσωπικό στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου. τόµ. Β', σ. 1549.
ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις παραιτήσεις ιατρών και τα προβλήµατα λειτουργίας του Νοσοκοµείου Λήµνου. τόµ. Β', σ. 1401.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα ζητήµατα που
εγείρονται από την παραχώρηση σε ιδιώτες των µεγάλων
περιφερειακών αεροδροµίων. τόµ. Δ', σ. 2706.
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αναστολή λειτουργίας του τοπικού υποκαταστήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αξιούπολης. τόµ. Γ', σ. 2564.
ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καθυστέρηση στη
διαδικασία αναγνώρισης των τίτλων επαγγελµατικής ισοδυναµίας από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών
Προσόντων (ΣΑΕΠ). τόµ. Β', σ. 1657.
Κ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4310,
ΦΕΚ: 258 A' / 08.12.2014). τόµ. Α', σ. 7, τόµ. Γ', σ. 22262270, 2273-2297, 2306-2314, 2509-2538, 2569-2623.
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ-ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την αποκατάσταση της νοµιµότητας όσον αφορά τον αποκλεισµό της Ένωσης Καλαθοσφαίρισης Καβάλας από την Α1 Εθνική Κατηγορία Καλαθοσφαίρισης. τόµ. Α', σ. 275.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη
βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στο χώρο των καλλιτεχνών και των εργαζοµένων στο ελληνικό θέατρο. τόµ. Β', σ.
1561.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α', σ. 5, 7, 11,
13, 18, 19, 21, 22, 32, 33, 36, 37, 40, 45, 50, 54, 60, 64,

79, 82, 89, 91, 93, 97, 146, 102, 103, 104, 118, 131, 133,
134, 136, 141, 143, 145, 146, 151, 152, 159, 162, 165,
166, 167, 171, 178, 180, 185, 187, 199, 200, 201, 204,
209, 222, 223, 225, 233, 234, 239, 248, 249, 255, 279,
294, 302, 305, 306, 307, 309, 310, 314, 315, 316, 318,
319, 320, 326, 327, 328, 329, 334, 335, 338, 340, 354,
357, 360, 361, 365, 367, 368, 369, 372, 373, 374, 383,
384, 386, 387, 389, 390, 412, 413, 414, 416, 417, 418,
419, 420, 421, 425, 426, 426, 432, 437, 463, 487, 489,
492, 495, 496, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 509,
511, 512, 514, 515, 516, 530, 537, 538, 539, 579, 582,
585, 587, 591, 594, 595, 596, 597, 599, 600, 601, 602,
603, 609, τόµ. Β', σ. 634, 639, 647, 648, 650, 660, 661,
672, 673, 883, 884, 886, 887, 890, 893, 896, 897, 898,
899, 900, 901, 902, 903, 907, 908, 909, 910, 911, 934,
938, 940, 944, 948, 949, 955, 956, 968, 969, 972, 973,
974, 975, 976, 982, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994,
995, 996, 997, 999, 1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
1007, 1009, 1010, 1011, 1021, 1025, 1026, 1029, 1032,
1034, 1035, 1036, 1037, 1039, 1041, 1044, 1099, 1107,
1129, 1132, 1133, 1137, 1139, 1141, 1143, 1146, 1147,
1148, 1150, 1151, 1152, 1153, 1158, 1160, 1161, 1165,
1166, 1167, 1174, 1175, 1181, 1182, 1183, 1185, 1186,
1190, 1191, 1192, 1196, 1197, 1372, 1373, 1374, 1377,
1378, 1380, 1382, 1383, 1384, 1385, 1402, 1404, 1408,
1427, 1428, 1429, 1432, 1434, 1435, 1436, 1438, 1442,
1447, 1449, 1453, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460,
1461, 1464, 1466, 1467, 1470, 1471, 1475, 1476, 1478,
1482, 1483, 1484, 1486, 1487, 1491, 1493, 1494, 1496,
1498, 1501, 1502, 1506, 1511, 1512, 1514, 1515, 1521,
1522, 1548, 1553, 1554, 1558, 1557, 1559, 1560, 1565,
1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1579, 1582, 1589,
1590, 1600, 1606, 1608, 1609, 1610, 1611, 1613, 1614,
1618, 1622, 1623, 1627, 1628, 1641, 1646, 1648, 1649,
1664, 1670, 1777, τόµ. Γ', σ. 1780, 1785, 1786, 1792,
1809, 1998, 2023, 2024, 2025, 2028, 2035, 2085, 2090,
2095, 2096, 2097, 2100, 2101, 2104, 2110, 2111, 2112,
2205, 2206, 2208, 2213, 2214, 2216, 2218, 2222, 2226,
2241, 2242, 2244, 2254, 2255, 2260, 2261, 2265, 2267,
2268, 2273, 2274, 2275, 2278, 2279, 2282, 2284, 2285,
2286, 2287, 2289, 2290, 2297, 2306, 2308, 2310, 2311,
2313, 2509, 2510, 2511, 2519, 2523, 2526, 2528, 2530,
2533, 2534, 2533, 2534, 2536, 2537, 2538, 2563, 2566,
2567, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576,
2582, 2584, 2586, 2591, 2592, 2594, 2596, 2597, 2598,
2599, 2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608,
2609, 2610, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618,
2619, 2620, 2623, τόµ. Δ', σ. 2680, 2692, 2693, 2695,
2696, 2700, 2731, 2740, 2749, 2759, 2771, 2775, 2805,
2811, 2812, 2814, 2818, 2892, 2896, 2897, 2837, 2838,
2839, 2840, 2841, 2844, 2846, 2855, 2856, 2861, 2862,
2865, 2869, 2870, 2871, 2872, 2874, 2875, 2878, 2879,
2880, 2882, 2883, 2887, 2895, 2897, 2902, 2903, 2912,
2919, 2928, 2931, 2997, 3001, 3006, 3009, 3010, 3011,
3012, 3020, 3029, 3030, 3031, 3032, 3034, 3035, 3040,
3044, 3047, 3050, 3053, 3054, 3056, 3058, 3059, 3060,
3061, 3063, 3069, 3071, 3083, 3084, 3088, 3090, 3099,
3101, 3102, 3107, 3215, 3216, 3218, 3219, 3220, 3221,
3224, 3226, 3227, 3234, 3241, 3242, 3245, 3246, 3247,
3250, 3251, 3254, 3255, 3259, 3260, 3265, 3266, 3267,
3269, 3270, 3275, 3276, 3277, 3278, 3280, 3282, 3284,
3285, 3287, 3288, 3291, 3303, 3305, 3308, 3309, 3310,
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3313, 3315, 3316, 3317, 3333, 3334, 3335, 3336, 3338,
3341, 3586, 3591, 3592, 3598, τόµ. Ε', σ. 3605, 3606,
3607, 3608, 3614, 3615, 3620, 3623, 3624, 3628, 3629,
3630, 3632, 3633, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640,
3641, 3643, 3645, 3649, 3650, 3654, 3655, 3651, 3652,
3725, 3728, 3805, 3815, 3818, 3828, 3833, 3835, 3852,
3853, 3854, 3855, 3856, 3862, 3868, 3869, 3889, 3892,
3893, 3894, 3896, 3897, 3898, 3903, 3906, 3907, 3908,
3974, 3979, 3981, 3983, 3987, 3988, 3994, 4002, 4003,
4009, 4010, 4013, 4014, 4015, 4017, 4019, 4023, 4025,
4026, 4027, 4028, 4029, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035,
4059, 4060, 4061, 4063, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071,
4072, 4073, 4074, 4075, 4077, 4078, 4082, 4083, 4086,
4087, 4089, 4088, 4090, 4123, 4126, 4141, 4142, 4148,
4150, 4155, 4157, 4158, 4159, 4160, 4164, 4170, 4172,
4175, 4176, 4178, 4177, 4180, 4181, 4184, 4185, 4186,
4187, 4192, 4193, 4196, 4198, 4199, 4200, 4204, 4205,
4206, 4210, 4211, 4216, 4219, 4224, 4225, 4226, 4227,
4228, 4229, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Α', σ. 15 16.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διάρκεια της συνεδρίασης και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Α', σ. 59, 80, 82, 138, 139.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών στο προς συζήτηση νοµοσχέδιο του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του
Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α' 136) και άλλες διατάξεις". τόµ. Α',
σ. 426, 494, 495, 496, 498, 502, 504, 505, 506, 514, 515.
Αναφορά στην κατάθεση µεγάλου όγκου τροπολογιών
στα προς συζήτηση νοµοσχέδια. τόµ. Β', σ. 883, 885, 894,
904.
Αναφορά στον µεγάλο όγκο τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση
και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006
(Α' 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
και άλλες διατάξεις» και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών.
τόµ. Β', σ. 1004, 1005, 1006, 1009, 1017, 1021, 1032.
Αναφορά στον αριθµό των συνεδριάσεων που θα διεξαχθεί η συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο: α) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α'), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/
947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως
τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε

την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε
ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β') και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης
Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ
Γ') και άλλες διατάξεις" λόγω του πλήθους τροπολογιών
που έχουν κατατεθεί. τόµ. Β', σ. 1432, 1434, 1435, 1436,
1445, 1457, 1470, 1471, 1472, 1514, 1515.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης και της
ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών τόµ. Γ', σ. 1809, 2298, τόµ. Δ', σ. 3307.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την παρουσία των Υπουργών κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Γ', σ. 2023.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
προσέλευση Υπουργού κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Γ', σ. 2205, 2206.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την παρουσία Υπουργού κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου. τόµ. Γ', σ. 2211.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων
και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Δ', σ. 2733 - 2734.
Αναφορά επί της πρότασης του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου για αναβολή της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών
ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015", λόγω της διαπραγµάτευσης της Κυβέρνησης µε
την τρόικα. τόµ. Δ', σ. 2734.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης για τη
λήψη απόφασης για την υποβολή της έκθεσης Επιτροπής
για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος. τόµ. Ε', σ. 3815.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της ονοµαστικής ψηφοφορίας για την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας.
τόµ. Ε', σ. 3838, 4325, 4341, 4342.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Χρυσοβελώνη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. Ε',
σ. 3898.
Αναφορά στον µεγάλο όγκο τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Πράξεις εισφοράς σε γη και
σε χρήµα-Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε', σ. 3976, 3985, 3980, 3989, 4002, 4003,
4010.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της κλήρωσης ενώπιον
της Ολοµέλειας της Βουλής, από τον Πρόεδρό της, για την
ανάδειξη δεκατριών τακτικών και έξι αναπληρωµατικών µελών του αρµοδίου Ειδικού Δικαστηρίου καθώς και του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα και του αναπληρωτή του.
τόµ. Ε', σ. 4059.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλο-
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τριώσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε', σ. 4076.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής, Μέρος Β'. τόµ. Ε', σ.
4206-4207.
ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
Αναφορά στην κατάληψη της Πρυτανείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. τόµ. Β', σ. 897, 900.
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4312,
ΦΕΚ: 260 Α' / 12.12.2014). τόµ. Γ', σ. 1782, τόµ. Δ', σ.
3227-3289, 3310-3317.
ΚΑΥΣΙΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καταπολέµηση των φαινοµένων
λαθρεµπορίου καυσίµων. τόµ. Ε', σ. 3722.
ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις οδηγίες άµεσης παύσης κάθε διαδικασίας υπογραφής διµερών συµβάσεων µε τα Κέντρα Πρόληψης, έως ότου ρυθµιστεί νοµοθετικά το µισθολογικό ζήτηµα των
εργαζοµένων τους. τόµ. Β', σ. 1376.
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποβάθµιση του Κέντρου Υγείας Σαλαµίνος.
τόµ. Β', σ. 944.
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
(ΚΕΘΕΑ)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την υποχρηµατοδότηση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ). τόµ. Β', σ. 1192.
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την τοποθέτηση δεκαπέντε υγειονοµικών υπαλλήλων από τη Θεσσαλονίκη σε νοσοκοµεία της Αθήνας. τόµ. Β', σ.
1191.
ΚΟΜΜΑΤΑ
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι
µετά από οµόφωνη απόφαση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, η Βουλευτής Κοζάνης κ. Ρ.
Μακρή δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των
Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. Α', σ. 7.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι
από την έναρξη της Γ' Συνόδου της ΙΕ' Κοινοβουλευτικής
Περιόδου, θα συµµετέχει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
των Ανεξάρτητων Ελλήνων ο Βουλευτής Αχαΐας κ. Ν. Νικολόπουλος. τόµ. Α', σ. 7, 9.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Ν. Κακλαµάνη

προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε
την οποία ενηµερώνει ότι προσχωρεί στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 86-87.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι ο Βουλευτής Α' Αθηνών κ.
Ν. Κακλαµάνης εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 86, 88.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτη Κουβέλη προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε την οποία γνωστοποιεί
ότι ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Δηµοκρατικής Αριστεράς, για τη Γ' Σύνοδο της ΙΕ' Κοινοβουλευτικής Περιόδου, ορίζονται οι Βουλευτές Ν. Τσούκαλης και Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη. τόµ. Α', σ. 157-158.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 257-272.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο για τη Γ' Σύνοδο της
ΙΕ' Κοινοβουλευτικής Περιόδου, τη Βουλευτή Μαγνησίας κ.
Μ. Χρυσοβελώνη. τόµ. Α', σ. 290-291.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ορίζει ως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους της Νέας Δηµοκρατίας τους Βουλευτές κ.κ. Σ. Γεωργιάδη, Κ. Καραγκούνη και Α. Νεράντζη. τόµ. Α', σ. 355356.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτού Κοζάνης κ. Ρ.
Μακρή, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει την προσχώρησή της στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών
Βουλευτών. τόµ. Α', σ. 427-428.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών
κ. Παρίση Μουτσινά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει ότι η Βουλευτής κ. Ρ. Μακρή εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. Α', σ.
427, 429.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτού κ. Τ. Ιατρίδη,
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε
την οποία δηλώνει την προσχώρησή της στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών.
τόµ. Α', σ. 427, 430.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών
κ. Παρίση Μουτσινά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει ότι η Βουλευτής κα Τ. Ιατρίδη εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. Α', σ.
429, 431.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί των άρθρων 5 και 7
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 432-434.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5 και 7 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώ-
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πων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 437-461, 463-477.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 1988 και ειδικό 139 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α'), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Β'), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή,
µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ') και άλλες διατάξεις». τόµ. Β', σ. 16651667.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Νέας Δηµοκρατίας
επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1955 και ειδικό 112
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε
µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της
αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις,
οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή
µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α'), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης
Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την ΑπόφασηΠλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και
των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β'), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ') και άλλες διατάξεις». τόµ. Β', σ.
1668-1669.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των τροπολογιών µε γενικό
αριθµό 1988 και ειδικό αριθµό 139 και µε γενικό αριθµό
1955 και ειδικό αριθµό 112 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
«Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης -

Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α'), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Β'), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή,
µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ') και άλλες διατάξεις». τόµ. Β', σ. 1668,
1670-1712.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Α' Πειραιά κ. Π.
Μελά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίησή του από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κινήµατος "Ανεξάρτητοι Έλληνες" και ενηµερώνει ότι παραµένει στη Βουλή ως
Ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. Δ', σ. 2703-2704.
Πρόταση του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνου Καµµένου για αναβολή της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015",
λόγω της διαπραγµάτευσης της Κυβέρνησης µε την τρόικα.
τόµ. Δ', σ. 2734.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ', σ. 3107-3196.
Ψηφοφορία (δι' ανεγέρσεως) επί του προϋπολογισµού
των δηµοσίων επενδύσεων και των προσαρτηµένων προϋπολογισµών, επί του προϋπολογισµού περιφερειακών υπηρεσιών, καθώς και επί των προϋπολογισµών των ειδικών
ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015. τόµ. Δ', σ.
3116.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 2075 και ειδικό 151 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών
απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις" και απόσυρση αυτής. τόµ. Δ', σ. 3310-3312, 3315.
Ανακοινώνεται ότι υπεβλήθη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, έγγραφη πρόταση από τον
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, µε την οποία προτείνει ως υποψήφιο Πρόεδρο της Ελληνικής Δηµοκρατίας τον κ. Σταύρο
Δήµα. τόµ. Ε', σ. 3835-3836.
Ανακοινώνεται ότι υπεβλήθη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, έγγραφη πρόταση από τον
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου Βενιζέλου µε την ο-
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ποία προτείνει για το ύπατο αξίωµα του Προέδρου της Δηµοκρατίας τον κ. Σταύρο Δήµα. τόµ. Ε', σ. 3835, 3837.
Ονοµαστική ψηφοφορία (1η) για την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε', σ. 3838-3851.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, από τη Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας κ. Ν. Φούντα, µε την οποία γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίηση της από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς και ότι παραµένει ανεξάρτητη Βουλευτής. τόµ. Ε', σ. 4323-4324.
Ονοµαστική ψηφοφορία (2η) για την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε', σ. 4325-4338.
Ανακοινώνεται ότι ήδη από την πρώτη ψηφοφορία για
την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας, υπεβλήθησαν
στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη δύο έγγραφες προτάσεις, της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας
Δηµοκρατίας και της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, µε τις οποίες προτείνουν τον κ. Σταύρο Δήµα ως υποψήφιο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε', σ. 4325, 4341.
Ονοµαστική ψηφοφορία (3η) για την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε', σ. 4342-4353.
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση των οικονοµικών προβληµάτων του Κρατικού Θεάτρου Βορείου
Ελλάδος. τόµ. Β', σ. 1106.
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την υπόθεση του κρατούµενου Νίκου Ρωµανού. τόµ. Δ',
σ. 3223.
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4312,
ΦΕΚ: 260 Α' / 12.12.2014). τόµ. Γ', σ. 1782, τόµ. Δ', σ.
3227-3289, 3310-3317.
Συζήτηση επί της τροποποίησης, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2075 και ειδικό 151 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες
διατάξεις", που αφορά ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε την εξ
αποστάσεως παρακολούθηση µαθηµάτων και εργαστηρίων
και το δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις κρατουµένων,
καταδίκων και υποδίκων και οµόφωνη ψήφιση αυτής. τόµ.
Δ', σ. 3313-3317.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
που απασχολούν τον αγροτικό πληθυσµό της χώρας όπως
καταρροϊκός πυρετός, επιδοτήσεις βιολογικής γεωργίας και
κτηνοτροφίας, απόδοση ειδικού φόρου πετρελαίου. τόµ.
Β', σ. 939.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κτηνοτροφία της χώρας µας. (Επερωτώντες: Τριάντα τρεις (33)
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού

Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Β', σ. 1127-1153.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε την οποία αιτείται την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 3-4.
Συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 15
- 57, 59-156.
Συζήτηση και ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 157-273.
Ανακοινώνεται ότι η Κυβέρνηση Αντώνη Σαµαρά έτυχε
της ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής. τόµ. Α', σ. 273.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι: α) Με το 156/3-112014 προεδρικό διάταγµα έγινε αποδεκτή η παραίτηση που
υπέβαλε ο Δηµήτριος Αβραµόπουλος του Λάµπρου από τη
θέση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και απαλλάχθηκε από
τα καθήκοντά του, β) Με το 157/3-11-2014 προεδρικό διάταγµα έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Νικόλαος-Γεώργιος Δένδιας του Σπυρίδωνος από τη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και γ) Με το 158/3-11-2014
προεδρικό διάταγµα διορίστηκαν α) ο Νικόλαος-Γεώργιος
Δένδιας του Σπυρίδωνος στη θέση του Υπουργού Εθνικής
Άµυνας και β) ο Κωνσταντίνος Σκρέκας του Θεοδώρου στη
θέση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
τόµ. Β', σ. 1187-1188.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε την οποία γνωστοποιεί τα προεδρικά διατάγµατα
µε τα οποία: α) έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο
Γεώργιος Στύλιος του Δηµοσθένους από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και β) διορίστηκε ο Γεώργιος Γεωργαντάς του Παύλου στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων. τόµ. Β', σ. 1515-1516.
ΚΥΠΡΙΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εγκύκλιο του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την οποία οι απόφοιτοι κυπριακών λυκείων θεωρούνται "αλλογενείς αλλοδαποί". τόµ. Γ', σ. 2224.
ΚΥΠΡΟΣ
Αναφορά στην Τουρκική πρόκληση στην ΑΟΖ της Κύπρου. τόµ. Α', σ. 587, 591, 593, 605, 608, τόµ. Β', σ. 934,
976, 984, 995, 997, 999.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας". (Κατάθεση). τόµ. Γ', σ. 1782.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α' 136) και άλλες δια-
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τάξεις». (Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4303, ΦΕΚ:
213 Α' / 17.10.2014). τόµ. Α', σ. 425-432, 461-463, 487517.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΚΦΑΣ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4308, ΦΕΚ: 251 A' /
24.11.2014). τόµ. Β', σ. 1429, τόµ. Γ', σ. 1792-1808,
1811-1814, 1998-2005, 2085-2114.
Λ
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καταπολέµηση των φαινοµένων
λαθρεµπορίου καυσίµων. τόµ. Ε', σ. 3722.
ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4313, ΦΕΚ: 261 Α' /
17.12.2014). τόµ. Γ', σ. 2244, τόµ. Δ', σ. 3291-3306,
3332-3341, 3584-3597, τόµ. Ε', σ. 3614-3660.
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". (Κατάθεση). τόµ. Β', σ. 1422.
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4305,
ΦΕΚ: 237 Α' / 31.10.2014). τόµ. Β', σ. 634-649, 665-675,
883-911, 955-1000, 1001-1048.
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη παραχώρησης κτηρίου για
τη µεταστέγαση των υπηρεσιών του Κεντρικού Λιµεναρχείου Χανίων. τόµ. Β', σ. 945.
"ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ"
Ανακοινώνεται ότι διαβιβάστηκε στη Βουλή το µε αριθµό
3/11-12-2014 Βούλευµα του Δικαστικού Συµβουλίου του
άρθρου 86, παράγραφος 4 του Συντάγµατος, το οποίο συγκροτήθηκε κατόπιν κληρώσεως των µελών του, ενώπιον
της ολοµέλειας της Βουλής στις 17-7-2013 και συµπληρωµατικώς στις 19-7-2013 και σύµφωνα µε το οποίο, παραπέµπεται ο πρώην Υπουργός κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου
ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου για αξιόποινες πράξεις,
σχετικά µε την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC και αποφαίνεται για όσα
ειδικότερα ορίζονται σε αυτό. τόµ. Ε', σ. 3745-3804.

Κλήρωση 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, για την ανάδειξη δεκατριών τακτικών και έξι αναπληρωµατικών µελών του αρµοδίου Ειδικού Δικαστηρίου,
καθώς και του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα και του αναπληρωτή του, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παράγραφος 4
του Συντάγµατος, 158 παράγραφος 1 και 2 του Κανονισµού της Βουλής και 12 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, µετά από την έκδοση τού
µε αριθµό 3/11-12-2014 Βουλεύµατος του Δικαστικού
Συµβουλίου του άρθρου 86, παράγραφος 4, του Συντάγµατος, σύµφωνα µε το οποίο παραπέµπεται σε δίκη ο πρώην
Υπουργός κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου, για αξιόποινες πράξεις σχετικά µε την
υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της
Τράπεζας HSBC. τόµ. Ε', σ. 4035-4060.
ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4308, ΦΕΚ: 251 A' /
24.11.2014). τόµ. Β', σ. 1429, τόµ. Γ', σ. 1792-1808,
1811-1814, 1998-2005, 2085-2114.
ΛΥΚΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επαναφορά των µαθηµάτων του Ελεύθερου και Γραµµικού Σχεδίου στο νέο
Λύκειο. τόµ. Β', σ. 1096.
Μ
ΜΑΘΗΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την "αποβολή του προέδρου του δεκαπενταµελούς του 2ου ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης, επειδή ζήτησε να γίνεται η έπαρση της ελληνικής σηµαίας
και να ακούγεται ο Εθνικός Ύµνος". τόµ. Β', σ. 1556.
ΜΕΛΙ-ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προστασία
του ελληνικού µελιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. τόµ. Β', σ.
1101.
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4313, ΦΕΚ: 261 Α' /
17.12.2014). τόµ. Γ', σ. 2244, τόµ. Δ', σ. 3291-3306,
3332-3341, 3584-3597, τόµ. Ε', σ. 3614-3660.
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την απόφαση έγκρισης της τεχνικής µελέτης φραγµάτων
και χώρων αποθέσεως τελµάτων εµπλουτισµού του µεταλλείου Σκουριών στη Χαλκιδική. τόµ. Γ', σ. 2563.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δη-
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µοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4313, ΦΕΚ: 261 Α' /
17.12.2014). τόµ. Γ', σ. 2244, τόµ. Δ', σ. 3291-3306,
3332-3341, 3584-3597, τόµ. Ε', σ. 3614-3660.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
(Εναέριες, Θαλάσσιες, Οδικές)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". (Κατάθεση). τόµ. Β', σ. 1422.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
του Καναδά αφενός και της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, του
Βασιλείου του Βελγίου, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας,
της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Τσεχικής Δηµοκρατίας,
του Βασιλείου της Δανίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας,
της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας, της Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της
Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας,
της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας
της Λετονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας,
της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, της Ρουµανίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του
Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του
Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου
Ιρλανδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφετέρου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4309, ΦΕΚ: 256
Α' / 05.12.2014). τόµ. Α', σ. 7, τόµ. Γ', σ. 2035-2038.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα προβλήµατα στη µεταφορά µαθητών
δύο µήνες µετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. τόµ. Β',
σ. 1563.
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις µετεγγραφές των φοιτητών µε σοβαρές παθήσεις. τόµ. Α', σ. 532.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις µετεγγραφές (µεταφορά θέσης) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων στα ΑΕΙ
και ΤΕΙ της χώρας. τόµ. Δ', σ. 3222.
ΜΗΝΥΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣΕΓΚΛΗΣΕΙΣ
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 Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου και στους πρώην Υπουργούς Οικονοµικών κ.κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και
Ευάγγελο Βενιζέλο. τόµ. Α', σ. 388.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: α) Στον πρώην Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κ. Μ. Χρυσοχοΐδη και β) Στον πρώην Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ.
Ν. Δένδια. τόµ. Γ', σ. 2005.

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 Υπουργό Δηµοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Β. Κικίλια. τόµ.
Γ', σ. 2270.
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 Πρωθυπουργό
και στα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου. τόµ. Δ', σ. 2711.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης Υπουργών», όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά σε διατελέσαντες Πρωθυπουργούς και Υπουργούς του ελληνικού κράτους. τόµ.
Ε', σ. 3833.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης Υπουργών» όπως
ισχύει, δικογραφία που αφορά στον τέως Υπουργό Εθνικής
Άµυνας κ. Δηµήτριο Αβραµόπουλο. τόµ. Ε', σ. 3868.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης Υπουργών», όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1. Στον Υπουργό
Οικονοµικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη 2. Στους πρώην Υπουργούς Υγείας κ.κ. Ανδρέα Λοβέρδο, Χρήστο Κίττα και Ανδρέα Λυκουρέντζο και στον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Υγείας κ. Μάριο Σαλµά. τόµ. Ε', σ. 4007.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης Υπουργών", όπως
ισχύει, δικογραφία που αφορά τους διατελέσαντες κατά το
έτος 2007 Υπουργούς Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. τόµ. Ε', σ. 4190.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Πολιτικό µνηµόσυνο εις µνήµην του Αθανάσιου Κανελλόπουλου, πρώην Αντιπροέδρου Κυβέρνησης και Βουλευτή, µε αφορµή τη συµπλήρωση είκοσι ετών από το θάνατό
του. τόµ. Ε', σ. 3808-3814.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του Αθανασίου Κανελλόπουλου. τόµ. Ε', σ. 3814.
Πολιτικό µνηµόσυνο εις µνήµην του Ιωάννη Χαραλαµπόπουλου, πρώην Υπουργού και Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως
και Βουλευτή. τόµ. Ε', σ. 3871-3876.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του Ιωάννη Χαραλαµπόπουλου. τόµ. Ε', σ. 3876.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις µονάδες µέριµνας νέων. τόµ. Γ', σ. 2561.
ΜΟΥΣΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Θεατρικό Μουσείο. τόµ. Δ', σ. 2673.
Ν
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
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για οικονοµική ενίσχυση στους εργαζόµενους της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης. τόµ. Γ', σ. 2210.
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΝΕΡΙΤ)
Συζήτηση ερώτησης προς την Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητική Εκπρόσωπο, σχετικά µε το διαγωνισµό που αφορά στην πλήρωση εκατό τριάντα δύο θέσεων
δηµοσιογράφων µε σύµβαση αορίστου χρόνου στη «ΝΕΡΙΤ
ΑΕ». τόµ. Δ', σ. 2730.
ΝΗΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων των αµπελοκαλλιεργητών και των ελαιοκαλλιεργητών της Λευκάδας. τόµ. Α', σ. 539.
ΝΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αδιάθετες ποσότητες φασολιών Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) Καστοριάς και τις παράνοµες «ελληνοποιήσεις»
τους. τόµ. Α', σ. 286.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα στο νοµό Μαγνησίας. τόµ. Α', σ. 292.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταπολέµηση και την εξάλειψη καταρροϊκού πυρετού στην Αιτωλοακαρνανία. τόµ. Α', σ. 536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανέγερση νέου Νοσοκοµείου στην Πρέβεζα.
τόµ. Β', σ. 1381.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη φθίνουσα πορεία του προσωπικού στον τοµέα
της δηµόσιας υγείας στη Μαγνησία. τόµ. Β', σ. 1548.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των περιοχών του Νοµού Κιλκίς. τόµ. Γ', σ. 1782.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των αµπελοκαλλιεργητών Δαµασίου-Τυρνάβου του Νοµού
Λάρισας, αλλά και όλης της Θεσσαλίας, για τις ζηµιές που
υπέστησαν οι καλλιέργειές τους από τον περονόσπορο. τόµ.
Γ', σ. 2026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση Ανώτατης
Σχολής Επιστήµης και Τεχνολογίας και Ινστιτούτου Πετρελαίου στην πόλη της Καβάλας. τόµ. Γ', σ. 2566.
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, δικογραφία που αφορά στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου και στους πρώην Υπουργούς Οικονοµικών κ.κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και
Ευάγγελο Βενιζέλο. τόµ. Α', σ. 388.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: α) Στον πρώην Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κ. Μ. Χρυσοχοΐδη και β) Στον πρώ-

ην Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ.
Ν. Δένδια. τόµ. Γ', σ. 2005.
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 Υπουργό Δηµοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Β. Κικίλια. τόµ.
Γ', σ. 2270.
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 Πρωθυπουργό
και στα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου. τόµ. Δ', σ. 2711.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης Υπουργών», όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά σε διατελέσαντες Πρωθυπουργούς και Υπουργούς του ελληνικού κράτους. τόµ.
Ε', σ. 3833.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης Υπουργών» όπως
ισχύει, δικογραφία που αφορά στον τέως Υπουργό Εθνικής
Άµυνας κ. Δηµήτριο Αβραµόπουλο. τόµ. Ε', σ. 3868.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης Υπουργών», όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1. Στον Υπουργό
Οικονοµικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη 2. Στους πρώην Υπουργούς Υγείας κ.κ. Ανδρέα Λοβέρδο, Χρήστο Κίττα και Ανδρέα Λυκουρέντζο και στον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Υγείας κ. Μάριο Σαλµά. τόµ. Ε', σ. 4007.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης Υπουργών", όπως
ισχύει, δικογραφία που αφορά τους διατελέσαντες κατά το
έτος 2007 Υπουργούς Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. τόµ. Ε', σ. 4190.
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας". (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 7.
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
«Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4314, ΦΕΚ:
265 A' / 23.12.2014). τόµ. Ε', σ. 3817.3853-3870, 38773914.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α)
της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Α-
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πόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα
στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α'), β) της ΑπόφασηςΠλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Β'), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή,
µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ') και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4307, ΦΕΚ: 246 A' / 15.11.2014).
τόµ. Β', σ. 1155, 1429-1467, 1470-1525, 1569-1653,
1665-1713.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας". (Κατάθεση). τόµ. Γ', σ. 1782.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4312,
ΦΕΚ: 260 Α' / 12.12.2014). τόµ. Γ', σ. 1782, τόµ. Δ', σ.
3227-3289, 3310-3317.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του ν. 3663/2008 και
προσαρµογή του στην απόφαση πλαίσιο του Συµβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2009/426/ΔΕΥ της 16ης Δεκεµβρίου 2008 για την ενίσχυση της EUROJUST και την τροποποίηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ σχετικά µε τη σύσταση της EUROJUST, προκειµένου να ενισχυθεί η καταπολέµηση των σοβαρών µορφών εγκλήµατος". (Κατάθεση).
τόµ. Ε', σ. 3622.
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4305,
ΦΕΚ: 237 Α' / 31.10.2014). τόµ. Β', σ. 634-649, 665-675,
883-911, 955-1000, 1001-1048.
Υπουργείο Εσωτερικών
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: « Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4304, ΦΕΚ: 234
A' / 23.10.2014). τόµ. Α', σ. 294-335, 337-390, 432-461,
463-478.
Υπουργείο Οικονοµικών
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης

Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α' 136) και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4303, ΦΕΚ:
213 Α' / 17.10.2014). τόµ. Α', σ. 425-432, 461-463, 487517.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: α) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013", β) "Κύρωση
του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013".
(Κατάθεση). τόµ. Β', σ. 1155.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4308, ΦΕΚ: 251 A' /
24.11.2014). τόµ. Β', σ. 1429, τόµ. Γ', σ. 1792-1808,
1811-1814, 1998-2005, 2085-2114.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4311, ΦΕΚ:
259 A' / 12.12.2014). τόµ. Γ', σ. 2208, τόµ. Δ', σ. 27332755, 2777-2822, 2823-2907, 2909-3038, τόµ. Δ', σ.
3039-3197.
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4310,
ΦΕΚ: 258 A' / 08.12.2014). τόµ. Α', σ. 7, τόµ. Γ', σ. 22262270, 2273-2297, 2306-2314, 2509-2538, 2569-2623.
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4315, ΦΕΚ: 269 A' /
24.12.2014). τόµ. Δ', σ. 3260, τόµ. Ε', σ. 3974-4011,
4013-4035, 4060-4096.
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων". (Κατάθεση). τόµ. Β', σ. 1153.
Υπουργείο Υγείας
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τις υπηρεσίες υγείας σε περιπτώσεις καταστροφών». (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4306, ΦΕΚ: 243 A' / 07.11.2014). τόµ.
Β', σ. 948-950.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τα µεταδοτικά νοσήµατα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4319, ΦΕΚ: 275 A' / 30.12.2014). τόµ. Δ', σ. 2743,
τόµ. Ε', σ. 4123-4126.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τα µη µεταδοτικά νοσήµατα και την προαγωγή της υγείας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4317, ΦΕΚ: 273 A' /
30.12.2014). τόµ. Δ', σ. 2743, τόµ. Ε', σ. 4123-4126,
4131.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου
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µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την ενίσχυση των συστηµάτων υγείας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4318, ΦΕΚ: 274 A' / 30.12.2014). τόµ.
Δ', σ. 2743, τόµ. Ε', σ. 4123-4126, 4136.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: " Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4316,
ΦΕΚ: 270 A' / 24.12.2014). τόµ. Δ', σ. 2797, τόµ. Ε', σ.
4141-4206, 4209-4241.
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". (Κατάθεση). τόµ. Β', σ. 1422.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
του Καναδά αφενός και της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, του
Βασιλείου του Βελγίου, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας,
της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Τσεχικής Δηµοκρατίας,
του Βασιλείου της Δανίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας,
της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας, της Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της
Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας,
της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας
της Λετονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας,
της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, της Ρουµανίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του
Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του
Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου
Ιρλανδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφετέρου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4309, ΦΕΚ: 256
Α' / 05.12.2014). τόµ. Α', σ. 7, τόµ. Γ', σ. 2035-2038.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4313, ΦΕΚ: 261 Α' / 17.12.2014). τόµ. Γ', σ.
2244, τόµ. Δ', σ. 3291-3306, 3332-3341, 3584-3597, τόµ.
Ε', σ. 3614-3660.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λειτουργία του Νοσοκοµείου Σαντορίνης µε
δηµόσιο χαρακτήρα. τόµ. Α', σ. 276.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν». τόµ. Α', σ. 278.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη Μονάδα Οδοντιατρικής Περίθαλψης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκάδας. τόµ.
Β', σ. 1189.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την τοποθέτηση δεκαπέντε υγειονοµικών υπαλλήλων από τη Θεσσαλονίκη σε νοσοκοµεία της Αθήνας. τόµ. Β', σ.
1191.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανέγερση νέου Νοσοκοµείου στην Πρέβεζα.
τόµ. Β', σ. 1381.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,

σχετικά µε τις παραιτήσεις ιατρών και τα προβλήµατα λειτουργίας του Νοσοκοµείου Λήµνου. τόµ. Β', σ. 1401.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διακοπή των
εργασιών του υπό κατασκευή έργου: "Αναβάθµιση Κεντρικού Κτηρίου Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών "ο Άγιος Ανδρέας" και Προµήθεια -Εγκατάσταση Ξενοδοχειακού Εξοπλισµού". τόµ. Β', σ. 1413.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων
Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού. τόµ. Ε', σ. 3726.
ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: " Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4316,
ΦΕΚ: 270 A' / 24.12.2014). τόµ. Δ', σ. 2797, τόµ. Ε', σ.
4141-4206, 4209-4241.
Ξ
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το ενδεχόµενο να εισαχθεί η εκµάθηση της αλβανικής γλώσσας στα σχολεία της
χώρας µας. τόµ. Δ', σ. 2679.
ΞΥΔΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α' 136) και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4303, ΦΕΚ:
213 Α' / 17.10.2014). τόµ. Α', σ. 425-432, 461-463, 487517.
Ο
ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αύξηση του
κόστους του έργου κατασκευής του αυτοκινητόδροµου Πάτρα-Πύργος. τόµ. Β', σ. 936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον τρόπο χρηµατοδότησης του έργου «Βυτίνας-Αρχαίας Ολυµπίας και
της παράκαµψης Λαγκαδίων» και το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του. τόµ. Δ', σ. 2708.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2013. τόµ. Α', σ. 582-621.
Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2015. τόµ. Α', σ.
582 - 610, 611.
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α' 136) και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4303, ΦΕΚ:

47
213 Α' / 17.10.2014). τόµ. Α', σ. 425-432, 461-463, 487517.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2004
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη µεταφορά των σκηνικών της τελετής έναρξης των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 σε
ασφαλή χώρο. τόµ. Γ', σ. 2211.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αποποινικοποίηση των οφειλών στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) και τη διασφάλιση
της παροχής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους ασφαλισµένους. τόµ. Γ', σ. 2203.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΕΚ)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την πολιτική
στεγαστικής προστασίας και την ταλαιπωρία των δικαιούχων του πρώην Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας. τόµ. Ε',
σ. 3806.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
(Ο.ΚΑ.ΝΑ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις παρεµβάσεις της διοίκησης του ΟΚΑΝΑ εις
βάρος των κέντρων πρόληψης και των εργαζοµένων τους.
τόµ. Α', σ. 409.
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Αθανάσιου Πλεύρη, σε αντικατάσταση του Βουλευτή κ. Δηµήτρη Αβραµόπουλου, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. Β', σ. 1163.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, σε
αντικατάσταση του κ. Ανδρέα Ψυχάρη, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. Γ', σ. 1785.
ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αποποινικοποίηση των οφειλών στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) και τη διασφάλιση
της παροχής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους ασφαλισµένους. τόµ. Γ', σ. 2203.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
διαχείριση των εσόδων του κέντρου είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών. τόµ. Γ', σ. 2206.
Π
ΠΑΙΔΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τον κίνδυνο για την παιδική υγεία λόγω έλλειψης
εµβολίων στη χώρα µας. τόµ. Β', σ. 1406.
ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση του
προβλήµατος του υποσιτισµού στον παιδικό πληθυσµό. τόµ.
Β', σ. 1382.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη δυνατότητα διδασκαλίας µελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) των ελληνικών δηµόσιων πανεπιστηµίων σε ιδιωτικά
πανεπιστήµια. τόµ. Α', σ. 284.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
έλλειψη καθαριότητας στις πανεπιστηµιακές σχολές της χώρας. τόµ. Β', σ. 1155.
ΠΑΡΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις καταγγελίες της Κοµισιόν περί περιβαλλοντικών καταστροφών από την υπέρµετρη ανάπτυξη αιολικών πάρκων
σε Εύβοια, Σκύρο και Κρήτη. τόµ. Α', σ. 530.
ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την πεζοδρόµηση της οδού Πανεπιστηµίου. τόµ. Γ', σ. 1780.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις καταγγελίες της Κοµισιόν περί περιβαλλοντικών καταστροφών από την υπέρµετρη ανάπτυξη αιολικών πάρκων
σε Εύβοια, Σκύρο και Κρήτη. τόµ. Α', σ. 530.
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αποποινικοποίηση των οφειλών στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) και τη διασφάλιση
της παροχής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους ασφαλισµένους. τόµ. Γ', σ. 2203.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4313, ΦΕΚ: 261 Α' /
17.12.2014). τόµ. Γ', σ. 2244, τόµ. Δ', σ. 3291-3306,
3332-3341, 3584-3597, τόµ. Ε', σ. 3614-3660.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των αµπελοκαλλιεργητών Δαµασίου-Τυρνάβου του Νοµού
Λάρισας, αλλά και όλης της Θεσσαλίας, για τις ζηµιές που
υπέστησαν οι καλλιέργειές τους από τον περονόσπορο. τόµ.
Γ', σ. 2026.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση Ανώτατης
Σχολής Επιστήµης και Τεχνολογίας και Ινστιτούτου Πετρελαίου στην πόλη της Καβάλας. τόµ. Γ', σ. 2566.
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τους πλειστηριασµούς των ακινήτων. τόµ. Δ', σ. 2705.
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ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ-ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη άµεσων µέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζηµιών από
τη νεροποντή στη Δυτική Αθήνα και τον Πειραιά. τόµ. Β', σ.
1158.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από την έντονη βροχόπτωση στην περιοχή
της Χαλκιδικής. τόµ. Β', σ. 1373.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΕΡΓΑΝΗ"
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4310,
ΦΕΚ: 258 A' / 08.12.2014). τόµ. Α', σ. 7, τόµ. Γ', σ. 22262270, 2273-2297, 2306-2314, 2509-2538, 2569-2623.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα συµπεράσµατα της Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου για τα πνευµατικά δικαιώµατα
και την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου. τόµ. Β', σ. 1558.
ΠΟΙΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α)
της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα
στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α'), β) της ΑπόφασηςΠλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Β'), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή,
µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ') και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4307, ΦΕΚ: 246 A' / 15.11.2014).
τόµ. Β', σ. 1155, 1429-1467, 1470-1525, 1569-1653,
1665-1713.
ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
Κλήρωση 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, για την ανάδειξη δεκατριών τακτικών και έξι αναπληρωµατικών µελών του αρµοδίου Ειδικού Δικαστηρίου,
καθώς και του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα και του αναπληρωτή του, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παράγραφος 4
του Συντάγµατος, 158 παράγραφος 1 και 2 του Κανονισµού της Βουλής και 12 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, µετά από την έκδοση τού
µε αριθµό 3/11-12-2014 Βουλεύµατος του Δικαστικού

Συµβουλίου του άρθρου 86, παράγραφος 4, του Συντάγµατος, σύµφωνα µε το οποίο παραπέµπεται σε δίκη ο πρώην
Υπουργός κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου, για αξιόποινες πράξεις σχετικά µε την
υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της
Τράπεζας HSBC. τόµ. Ε', σ. 4035-4060.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων". (Κατάθεση). τόµ. Β', σ. 1153.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων". (Κατάθεση). τόµ. Β', σ. 1153.
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις µετεγγραφές (µεταφορά θέσης) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων στα ΑΕΙ
και ΤΕΙ της χώρας. τόµ. Δ', σ. 3222.
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α' 136) και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4303, ΦΕΚ:
213 Α' / 17.10.2014). τόµ. Α', σ. 425-432, 461-463, 487517.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α' 136) και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4303, ΦΕΚ:
213 Α' / 17.10.2014). τόµ. Α', σ. 425-432, 461-463, 487517.
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: " Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4316,
ΦΕΚ: 270 A' / 24.12.2014). τόµ. Δ', σ. 2797, τόµ. Ε', σ.
4141-4206, 4209-4241.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη συγκρότηση και τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου προγράµµατος στην κατ' οίκον νοσηλεία.
τόµ. Ε', σ. 3724.
ΠΡΟΝΟΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την κρατική επιχορήγηση και τη διαδικασία καταβολής της, στους προνοιακούς φορείς που στηρίζουν τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Α',
σ. 578.
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ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις προσλήψεις ερευνητών χωρίς κεντρικό σχεδιασµό στον Οργανισµό «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ». τόµ. Β', σ. 1105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάγκη πρόσληψης
εκπαιδευτικών για την επαναλειτουργία του σχολείου «18
Άνω». τόµ. Γ', σ. 2214.
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Αναφορά στο θέµα των Σύριων προσφύγων. τόµ. Δ', σ.
2914, 2922, 3010, 3031, 3032, 3033.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ:
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αποκατάσταση της 13ης σύνταξης (δώρο Χριστουγέννων) για συντάξεις έως 700 ευρώ".
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ.
Ε', σ. 4180.
Υπουργείο Οικονοµικών
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Για µη
εξυπηρετούµενα δάνεια και για βασικές αρχές δανειακών
συµβάσεων". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος
Καµµένος, οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Βύρων Πολύδωρας). (Κατάθεση). τόµ. Β',
σ. 1194.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2013. τόµ. Α', σ. 582-621.
Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2015. τόµ. Α', σ.
582 - 610, 611.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γκίκας
Χαρδούβελης καταθέτει στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε µορφή stick (ψηφιακό µέσο αποθήκευσης) τον Γενικό Προϋπολογισµό του Κράτους για το οικονοµικό έτος 2015, τον τόµο για φορολογικές δαπάνες του
2015, καθώς και τους προσαρτηµένους προϋπολογισµούς
ορισµένων ειδικών ταµείων, λογαριασµών και Ανεξάρτητων Αρχών, οικονοµικού έτους 2015. τόµ. Γ', σ. 2208.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4311, ΦΕΚ:
259 A' / 12.12.2014). τόµ. Γ', σ. 2208, τόµ. Δ', σ. 27332755, 2777-2822, τόµ. Δ', σ. 2823-2907, 2909-3038, τόµ.
Δ', σ. 3039-3197.
Ρ
ΡΑΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη ρύθµιση των όρων παραγωγής και
διακίνηση άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης. τόµ. Ε', σ. 3599.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4315, ΦΕΚ: 269 A' /
24.12.2014). τόµ. Δ', σ. 3260, τόµ. Ε', σ. 3974-4011, τόµ.
Ε', σ. 4013-4035, 4060-4096.
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την «κωλυσιεργία» του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. στη λήψη απόφασης για την
τροποποίηση λόγω άρσης απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 111 του
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του Δήµου Γαλατσίου.
τόµ. Γ', σ. 1789.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4315, ΦΕΚ: 269 A' /
24.12.2014). τόµ. Δ', σ. 3260, τόµ. Ε', σ. 3974-4011,
4013-4035, 4060-4096.
Σ
ΣΕΙΣΜΟΙ-ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
του ζητήµατος της στέγασης των µαθητών στο Δήµο της Πάτρας. τόµ. Β', σ. 1422.
ΣΗΜΑΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την "αποβολή του προέδρου του δεκαπενταµελούς του 2ου ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης, επειδή ζήτησε να γίνεται η έπαρση της ελληνικής σηµαίας
και να ακούγεται ο Εθνικός Ύµνος". τόµ. Β', σ. 1556.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4313, ΦΕΚ: 261 Α' /
17.12.2014). τόµ. Γ', σ. 2244, τόµ. Δ', σ. 3291-3306,
3332-3341, 3584-3597, τόµ. Ε', σ. 3614-3660.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
Συζήτηση δύο συναφών επίκαιρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά: α) µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στους παιδικούς σταθµούς
µε τα Προγράµµατα ΕΣΠΑ και β) µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στους παιδικούς σταθµούς
στη Ρόδο µέσω των Προγραµµάτων ΕΣΠΑ. τόµ. Γ', σ.
2028.
ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
(Σ.Υ.Δ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την καθυστέρηση στην καταβολή του ειδικού νοσηλίου-τροφείου για τις στέγες υποστηριζόµενης διαβίωσης
(ΣΥΔ) ατόµων µε αναπηρίες. τόµ. Α', σ. 529.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την άµεση καταβολή νοσηλίου - τροφείου στις
Στέγες Υποστηριζόµενης Διαβίωσης ΑΜΕΑ. τόµ. Δ', σ.
3218.
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ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις πληροφορίες περί µειώσεως
της δυναµικότητας του στρατοπέδου «ΚΟΥΒΕΛΙΔΗ» στον
Πολιχνίτο Λέσβου. τόµ. Δ', σ. 3215.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των περιοχών του Νοµού Κιλκίς. τόµ. Γ', σ. 1782.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τη ρύθµιση των θεµάτων των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στο Βόρειο Αιγαίο. τόµ. Α', σ.
282.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Δραγασάκη και Δ. Σταµάτη. τόµ. Α', σ. 22.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Στρατούλη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. Α', σ.
186.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου, Κ. Τριαντάφυλλου και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Α', σ. 328, 329.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Καραγκούνη και Ο. Γεροβασίλη. τόµ. Α', σ. 335.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Κεδίκογλου (Ν.Δ.), Ζ. Κωνσταντοπούλου και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. Α', σ. 386, 387.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. Α', σ.
501.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Ζ. Κωνσταντοπούλου, Κ. Τριαντάφυλλου και
Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων). τόµ. Α', σ. 595, 596, 597.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Κακλαµάνη. τόµ. Β', σ. 884.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Ρ. Μακρή και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Β', σ. 893.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Ζ. Κωνσταντοπούλου και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Β', σ. 910, 911.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Μητρόπουλου, Π. Χριστοφιλοπούλου και Ι. Δραγασάκη
(Προεδρεύων). τόµ. Β', σ. 968, 969.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Μητρόπουλου και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων).
τόµ. Β', σ. 992.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Δρίτσα και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Β', σ. 992, 993.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Φωτίου, Σ. Γεωργιάδη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Β', σ. 1036, 1037.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Κανέλλη, Γ. Στύλιου και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων).
τόµ. Β', σ. 1384, 1385.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Θ. Δρίτσα και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων).
τόµ. Β', σ. 1460, 1461.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Ζ.
Κωνσταντοπούλου. τόµ. Β', σ. 1512, τόµ. Ε’, σ. 4234.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου, Χ. Αθανασίου και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Β', σ. 1523, 1524.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Χατζηλάµπρου και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Β', σ. 1600, 1648.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου και Χ. Αθανασίου. τόµ. Β', σ. 1648.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Αυλωνίτου, Α. Δερµεντζόπουλου και Χ. Μαρκογιαννάκη
(Προεδρεύων). τόµ. Γ', σ. 2537.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κόνσολα, Θ. Φωτίου και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Γ', σ. 2606, 2607.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Ρεπούση και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Γ',
σ. 2610, 2613.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Ε. Τσακαλώτου και Ευάγγελου Μεϊµαράκη
(Πρόεδρος). τόµ. Δ', σ. 2740.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Ν. Βούτση και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων).
τόµ. Δ', σ. 2871.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Δ. Στρατούλη και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 2879.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ. κ.
Ε. Τσακαλώτου, Σ. Γεωργιάδη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά
(Προεδρεύουσα). τόµ. Δ', σ. 3011, 3012.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Γ, Παπαδηµητρίου, Ν. Βούτση και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 3035.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Καραγιαννίδη, Δ. Αυγερινοπούλου και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Δ', σ. 3040.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων).
τόµ. Ε', σ. 3654, 3655.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ο. Βουδούρη και Γ. Καλαντζή (Προεδρεύων). τόµ. Ε', σ.
4150.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Αηδόνη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. Ε', σ.
4152.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Μητρόπουλου και Χρ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων).
τόµ. Ε', σ. 4187, 4188.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Μ.
Χρυσοβελώνη. τόµ. Ε', σ. 4229.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Ζ.
Κωνσταντοπούλου. τόµ. Ε', σ. 4234.
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Συλλυπητήρια αναφορά στο θανάσιµο τραυµατισµό των
τριών οπλιτών των Ενόπλων Δυνάµεων σε πεδίο ασκήσεων
στο Βόλο. τόµ. Α', σ. 15.
Συλλυπητήρια αναφορά στη µνήµη του Γιάννη Χαραλαµπόπουλου. τόµ. Α', σ. 497, 498, 508, 509, 516, 517.
Συλλυπητήρια αναφορά του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη για τα θύµατα της φρικτής επίθεσης σε
σχολείο στο Πακιστάν. τόµ. Ε', σ. 3836.
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Συλλυπητήρια αναφορά του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, στην οικογένεια του νεκρού επιβάτη
στο επιβατηγό πλοίο Norman Atlantic. τόµ. Ε', σ. 4341.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις οδηγίες άµεσης παύσης κάθε διαδικασίας υπογραφής διµερών συµβάσεων µε τα Κέντρα Πρόληψης, έως ότου ρυθµιστεί νοµοθετικά το µισθολογικό ζήτηµα των
εργαζοµένων τους. τόµ. Β', σ. 1376.

νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις µειώσεις των
επικουρικών συντάξεων σε συνταξιούχους του ΤΕΑΠΕTE
µε βάση το άρθρο 2 του ν.4024/2011. τόµ. Ε', σ. 3805.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αποκατάσταση της 13ης σύνταξης (δώρο Χριστουγέννων) για συντάξεις έως 700 ευρώ".
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ.
Ε', σ. 4180.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α' 136) και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4303, ΦΕΚ:
213 Α' / 17.10.2014). τόµ. Α', σ. 425-432, 461-463, 487517.

ΣΧΟΛΕΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πολιτική προπαγάνδα στα
σχολεία. τόµ. Β', σ. 1427.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το ενδεχόµενο να εισαχθεί η εκµάθηση της αλβανικής γλώσσας στα σχολεία της
χώρας µας. τόµ. Δ', σ. 2679.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΣΑΕΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καθυστέρηση στη
διαδικασία αναγνώρισης των τίτλων επαγγελµατικής ισοδυναµίας από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών
Προσόντων (ΣΑΕΠ). τόµ. Β', σ. 1657.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων του Ειδικού Δηµοτικού Σχολείου Τρικάλων.
τόµ. Β', σ. 1658.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάγκη πρόσληψης
εκπαιδευτικών για την επαναλειτουργία του σχολείου «18
Άνω». τόµ. Γ', σ. 2214.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4308, ΦΕΚ: 251 A' /
24.11.2014). τόµ. Β', σ. 1429, τόµ. Γ', σ. 1792-1808,
1811-1814, 1998-2005, 2085-2114.
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου ΗΠΑ-ΕΕ. (Επερωτώντες: Πενήντα ένας Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Β', σ. 1164-1186.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κατάσταση
στην Συνεταιριστική Ένωση Σύκων και Ξηρών Καρπών
(ΣΥΚΙΚΗ). τόµ. Γ', σ. 2023.
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
επίλυση των προβληµάτων για τη συνταξιοδότηση των δικαιούχων ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και άλλων Ασφαλιστικών Οργανισµών. τόµ. Β', σ. 1372.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
προθέσεις της Κυβέρνησης περί κατάργησης του κατώτατου
ορίου συντάξεων. τόµ. Β', σ. 1659.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι συνταξιούχοι του Ταµείου ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. τόµ. Ε', σ. 3610.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινω-

ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4310,
ΦΕΚ: 258 A' / 08.12.2014). τόµ. Α', σ. 7, τόµ. Γ', σ. 22262270, 2273-2297, 2306-2314, 2509-2538, 2569-2623.
ΣΧΟΛΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση Ανώτατης
Σχολής Επιστήµης και Τεχνολογίας και Ινστιτούτου Πετρελαίου στην πόλη της Καβάλας. τόµ. Γ', σ. 2566.
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανασφάλιστη εργασία των σχολικών τροχονόµων. τόµ. Α', σ. 411.
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
κατάργηση Τµηµάτων της Επιθεώρησης Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΕΠΕ) σε επτά (7) περιοχές της χώρας. τόµ. Β', σ. 1099.
Τ
ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των εργαζοµένων στα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. Α', σ.
579.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
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ακύρωση των ειδοποιητηρίων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) µέχρι την οριστική διευθέτηση των ρυθµίσεων. τόµ. Β', σ. 933.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι συνταξιούχοι του Ταµείου ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. τόµ. Ε', σ. 3610.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις µειώσεις των
επικουρικών συντάξεων σε συνταξιούχους του ΤΕΑΠΕTE
µε βάση το άρθρο 2 του ν.4024/2011. τόµ. Ε', σ. 3805.
ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
παρακράτηση από το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης των συντάξεων που λαµβάνουν σε υποκατάσταση της
κύριας ασφάλισης, οι µητέρες µε ανήλικο παιδί της Εµπορικής Τράπεζας, οι οποίες εµπίπτουν στις διατάξεις του ν.
3863/15-7-2010. τόµ. Α', σ. 413.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4313, ΦΕΚ: 261 Α' /
17.12.2014). τόµ. Γ', σ. 2244, τόµ. Δ', σ. 3291-3306,
3332-3341, 3584-3597, τόµ. Ε', σ. 3614-3660.
ΤΕΥΤΛΑ-ΤΕΥΤΛΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων των τευτλοπαραγωγών της χώρας. τόµ.
Α', σ. 527.
ΤΕΧΝΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων". (Κατάθεση). τόµ. Β', σ. 1153.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του Τµήµατος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής
στο ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, από την έλλειψη διδακτικού
προσωπικού. τόµ. Γ', σ. 2217.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4313, ΦΕΚ: 261 Α' /
17.12.2014). τόµ. Γ', σ. 2244, τόµ. Δ', σ. 3291-3306,
3332-3341, 3584-3597, τόµ. Ε', σ. 3614-3660.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αποκατάσταση της επικοινωνιακής κατάτµησης που υπαγορεύει ο Χάρτης Συχνοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. τόµ. Ε',
σ. 3612.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις". (Κατά-

θεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4308, ΦΕΚ: 251 A' /
24.11.2014). τόµ. Β', σ. 1429, τόµ. Γ', σ. 1792-1808,
1811-1814, 1998-2005, τόµ. Γ', σ. 2085-2114.

ΤΟΥΡΚΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τις υπηρεσίες υγείας σε περιπτώσεις καταστροφών». (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4306, ΦΕΚ: 243 A' / 07.11.2014). τόµ.
Β', σ. 948-950.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τα µεταδοτικά νοσήµατα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4319, ΦΕΚ: 275 A' / 30.12.2014). τόµ. Δ', σ. 2743,
τόµ. Ε', σ. 4123-4126.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την ενίσχυση των συστηµάτων υγείας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4318, ΦΕΚ: 274 A' / 30.12.2014). τόµ.
Δ', σ. 2743, τόµ. Ε', σ. 4123-4126, 4136.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τα µη µεταδοτικά νοσήµατα και την προαγωγή της υγείας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4317, ΦΕΚ: 273 A' /
30.12.2014). τόµ. Δ', σ. 2743, τόµ. Ε', σ. 4123-4126,
4131.
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4313, ΦΕΚ: 261 Α' /
17.12.2014). τόµ. Γ', σ. 2244, τόµ. Δ', σ. 3291-3306,
3332-3341, 3584-3597, τόµ. Ε', σ. 3614-3660.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Αναφορά στην εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών που
κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α'),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β'), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Έ-
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νωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ') και άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ.
1479, 1488, 1507, 1510, 1511, 1512, 1513, 1515, 1517,
1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1569, 1573,
1579, 1589, 1590, 1611, 1619, 1640, 1644.
Συζήτηση επί της τροποποίησης, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2075 και ειδικό 151 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες
διατάξεις", που αφορά ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε την εξ
αποστάσεως παρακολούθηση µαθηµάτων και εργαστηρίων
και το δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις κρατουµένων,
καταδίκων και υποδίκων και οµόφωνη ψήφιση αυτής. τόµ.
Δ', σ. 3313-3317.
Υ
ΥΓΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τις υπηρεσίες υγείας σε περιπτώσεις καταστροφών». (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4306, ΦΕΚ: 243 A' / 07.11.2014). τόµ.
Β', σ. 948-950.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την ενίσχυση των συστηµάτων υγείας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4318, ΦΕΚ: 274 A' / 30.12.2014). τόµ.
Δ', σ. 2743, τόµ. Ε', σ. 4123-4126, 4136.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τα µη µεταδοτικά νοσήµατα και την προαγωγή της υγείας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4317, ΦΕΚ: 273 A' /
30.12.2014). τόµ. Δ', σ. 2743, τόµ. Ε', σ. 4123-4126,
4131.
ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση του
προβλήµατος του υποσιτισµού στον παιδικό πληθυσµό. τόµ.
Β', σ. 1382.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4305,
ΦΕΚ: 237 Α' / 31.10.2014). τόµ. Β', σ. 634-649, 665-675,
883-911, 955-1000, 1001-1048.
Φ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: " Ίδρυση παρατηρητηρίου ά-

νοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4316,
ΦΕΚ: 270 A' / 24.12.2014). τόµ. Δ', σ. 2797, τόµ. Ε', σ.
4141-4206, 4209-4241.
ΦΑΣΟΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αδιάθετες ποσότητες φασολιών Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) Καστοριάς και τις παράνοµες «ελληνοποιήσεις»
τους. τόµ. Α', σ. 286.
ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΒΡΕΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
(ΦΒΝ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: " Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4316,
ΦΕΚ: 270 A' / 24.12.2014). τόµ. Δ', σ. 2797, τόµ. Ε', σ.
4141-4206, 4209-4241.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
Αναφορά στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στη Νοµική µεταξύ ΜΑΤ και φοιτητών. τόµ. Β', σ. 1569, 1570,
1571, 1573, 1579, 1582, 1585, 1587, 1604, 1607, 1608,
1609, 1613, 1616, 1618, 1619, 1632, 1637, 1639, 1642,
1643, 1645, 1646, 1648.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4305,
ΦΕΚ: 237 Α' / 31.10.2014). τόµ. Β', σ. 634-649, 665-675,
883-911, 955-1000, 1001-1048.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την φορολόγηση πολυεθνικών εταιρειών
στο διαδίκτυο. τόµ. Γ', σ. 2032.
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων µη επιβάρυνσης των
αγροτών µε την επιστροφή ή την έκπτωση ΦΠΑ σε συνάρτηση µε τους εκκοκιστές-εµπόρους βάµβακος. τόµ. Β', σ.
1125.
ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις µονάδες µέριµνας νέων. τόµ. Γ', σ. 2561.
ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των σχολικών φυλάκων και την απόδοση των ενσήµων τους. τόµ. Β', σ. 1552.
FORUM ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ανάγκη λήψης πρωτοβουλιών της Ελλάδας για την Ευρωµεσογειακή Συνεργασία και τη διεύρυνση του FORUM Δυτικής Μεσογείου. τόµ. Δ', σ. 2677.
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Χ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4312,
ΦΕΚ: 260 Α' / 12.12.2014). τόµ. Γ', σ. 1782, τόµ. Δ', σ.
3227-3289, τόµ. Δ', σ. 3310-3317.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του έργου επισκευής του παραλιακού µετώπου Χαλκίδας. τόµ. Β', σ. 1374.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: « Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4304,
ΦΕΚ: 234 A' / 23.10.2014). τόµ. Α', σ. 294-335, 337-390,
432-461, 463-478.
Ψ
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Ανακοινώνεται ότι η ΓΣΕΕ καταθέτει ψήφισµα, µε το οποίο δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για να ανατρέψει
τις αντεργατικές, αντικοινωνικές και αντιδηµοκρατικές πολιτικές των µνηµονίων που εξαθλιώνουν την κοινωνία. τόµ.
Γ', σ. 2600.
ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε την οποία αιτείται την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 3-4.
Συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 15
- 57, 59-156.
Συζήτηση και ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 157-273.
Ανακοινώνεται ότι η Κυβέρνηση Αντώνη Σαµαρά έτυχε
της ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής. τόµ. Α', σ. 273.
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Μυστική ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή δύο Κοσµητόρων και τεσσάρων Γραµµατέων από τη Νέα Δηµοκρατία, ενός Κοσµήτορα και ενός Γραµµατέα από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς και ενός Γραµµατέα από
το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα για την Γ' Σύνοδο της
ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Α', σ. 11.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 257-272.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί των άρθρων 5 και 7
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 432-434.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5 και 7 του σχε-

δίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 437-461, 463-477.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Μπούκουρα, Γ. Κανέλλη, Α.
Ματθαιόπουλου, Β. Καπερνάρου και Σ. Γεωργιάδη. τόµ.
Β', σ. 661-665, 675-882.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Ταµήλου και Σ. Κοντονή. τόµ.
Β', σ. 1197-1368.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 1988 και ειδικό 139 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α'), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Β'), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή,
µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ') και άλλες διατάξεις». τόµ. Β', σ. 16651667.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της Νέας Δηµοκρατίας
επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1955 και ειδικό 112
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε
µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της
αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις,
οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή
µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α'), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης
Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την ΑπόφασηΠλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και
των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β'), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Έ-
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νωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ') και άλλες διατάξεις». τόµ. Β', σ.
1668-1669.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των τροπολογιών µε γενικό
αριθµό 1988 και ειδικό αριθµό 139 και µε γενικό αριθµό
1955 και ειδικό αριθµό 112 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
«Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α'), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Β'), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή,
µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ') και άλλες διατάξεις». τόµ. Β', σ. 1668,
1670-1712.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Μ. Κασσή, Ν. Κακλαµάνη, Η. Παναγιώταρου και Ι. Σταθά. τόµ. Γ', σ. 1810, 1814-1997.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Π. Βογιατζή και Ι. Μιχελάκη. τόµ. Γ', σ.
2300-2306, 2314-2509.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ', σ. 3107-3196.
Ψηφοφορία (δι' ανεγέρσεως) επί του προϋπολογισµού
των δηµοσίων επενδύσεων και των προσαρτηµένων προϋπολογισµών, επί του προϋπολογισµού περιφερειακών υπηρεσιών, καθώς και επί των προϋπολογισµών των ειδικών
ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015. τόµ. Δ', σ.
3116.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 2075 και ειδικό 151 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών
απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις" και απόσυρση αυτής. τόµ. Δ', σ. 3310-3312, 3315.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Η. Κασιδιάρη, Θ. Κωνσταντινίδη, Φ. Αραµπατζή, Η. Παναγιώταρου, Κ. Μπαρµπαρούση,
Ε. Μπούκουρα, Δ. Αναγνωστάκη και Ν. Ταγαρά. τόµ. Δ', σ.
3322-3332, 3341-3583.
Ονοµαστική ψηφοφορία (1η) για την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε', σ. 3838-3851.
Ονοµαστική ψηφοφορία (2η) για την εκλογή του Προέ-

δρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε', σ. 4325-4338.
Ονοµαστική ψηφοφορία (3η) για την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε', σ. 4342-4353.
Ω
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
«Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4314, ΦΕΚ:
265 A' / 23.12.2014). τόµ. Ε', σ. 3817, 3853-3870, 38773914.
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Α
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 74, 75.
Συλλυπητήρια αναφορά του στη µνήµη του Γιάννη Χαραλαµπόπουλου. τόµ. Α, σ. 509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα
ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’
136) και άλλες διατάξεις». τόµ. Α, σ. 509-511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 888-890, 995,
996.
Αναφορά του στις τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΖ της
Κύπρου. τόµ. Β, σ. 995.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2091.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2764-2766.

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία υποβάλλει την παραίτησή του από
το Βουλευτικό αξίωµα λόγω ανάληψης των καθηκόντων του
ως Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. τόµ. Β, σ. 1162.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας. τόµ. Β, σ. 1188.
ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 146.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2573.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3024.
Αναφορά της στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3025.
ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 173.
Αναφορά του στη µνήµη του Ελευθερίου Βενιζέλου, µε αφορµή τη συµπλήρωση εκατόν πενήντα χρόνων από τη γέννησή του τόµ. Α, σ. 423.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2875.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2876.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4025.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 4152.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
Οµιλία του επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και
µετρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3313.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 40-42, 221, 222.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1404,
1429, 1434, 1453, 1455, 1457, 1458, 1459, 1466, 1467,
1470, 1512, 1522, 1589, 1599, 1648, τόµ. Δ, σ. 3058,
3060, 3234, 3250, 3251, 3276, 3278, 3284, 3287, 3288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο: α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινι-
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κές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την
εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1429, 1436, 1441, 1447, 1453-1455, 1456, 1457, 1458,
1459, 1466, 1467, 1477, 1483, 1491, 1496, 1497, 1503,
1522, 1523, 1525, 1570, 1574, 1587-1589, 1590, 1600,
1619, 1630, 1634, 1635, 1643, 1646, 1647, 1648.
Αναφορά του στον αριθµό συνεδριάσεων που θα διεξαχθεί η συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο: α) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’)
και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή,
µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις" λόγω του πλήθους των
τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. τόµ. Β, σ. 1434.
Αναφορά του στην εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών
που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου

2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1522, 1523, 1525.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1524.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στη
Νοµική µεταξύ ΜΑΤ και φοιτητών. τόµ. Β, σ. 1570, 1587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2306.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη συνταγµατική Αναθεώρηση. τόµ. Δ, σ. 2689, 2700, 2701.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους πλειστηριασµούς των ακινήτων. τόµ. Δ, σ. 2705, 2706.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3058, 3059, 3060.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3059,
3060, 3249, 3250, 3251, 3253, 3255, 3256, 3275, 3276,
3278, 3284, 3285, 3287.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπόθεση
του κρατούµενου Νίκου Ρωµανού. τόµ. Δ, σ. 3224, 3225,
3226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3227, 3234, 3242,
3245, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3260,
3261, 3263, 3272, 3275, 3276, 3278, 3284, 3285, 3287.
Οµιλία του επί της τροποποίησης, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2075 και ειδικό 151 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες
διατάξεις", που αφορά ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε την εξ
αποστάσεως παρακολούθηση µαθηµάτων και εργαστηρίων
και το δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις κρατουµένων,
καταδίκων και υποδίκων. τόµ. Δ, σ. 3313.
Οµιλία του στη συζήτηση για τον ορισµό προθεσµίας,
σύµφωνα µε το άρθρο 119 του Κανονισµού της Βουλής, υποβολής της έκθεσης Επιτροπής για την Αναθεώρηση του
Συντάγµατος. τόµ. Ε, σ. 3823.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4061.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4209.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως του
Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 137.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 167,
372, 413, τόµ. Β, σ. 647, 1129, 1777, τόµ. Γ, σ. 2214,
2218, 2575.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 371, 372.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου ΗΠΑ-ΕΕ. τόµ. Β, σ. 1170.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων για τη συνταξιοδότηση των δικαιούχων ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και άλλων Ασφαλιστικών Οργανισµών.
τόµ. Β, σ. 1373.
Παρέµβασή του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις,
σχετικά: α) µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στους παιδικούς σταθµούς µε τα Προγράµµατα ΕΣΠΑ και β) µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στους παιδικούς σταθµούς στη Ρόδο µέσω των
Προγραµµάτων ΕΣΠΑ. τόµ. Γ, σ. 2030.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
προσέλευση Υπουργού κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Γ, σ. 2205, 2211.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δυνατότητες ανάθεσης διδασκαλίας µαθηµάτων σε πτυχιούχους ΠΕ 15 του κλάδου της Οικιακής Οικονοµίας. τόµ. Γ,
σ. 2214.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του Τµήµατος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στο ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα από την έλλειψη διδακτικού προσωπικού. τόµ. Γ, σ. 2218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2804, 2805, 2848, 2849,
2866, 2877.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε, σ. 3630.
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 97.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2524-2526.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2898, 2899.
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
(ΛΙΤΣΑ)
Παρέµβασή της στη συζήτηση επί της προτάσεως του
Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 120.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κτηνοτροφία της χώρας µας. τόµ. Β, σ. 1127, 1146.

Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1143,
τόµ. Ε, σ. 3853, 3854, 3889, 3892, 3903, 3906, 3907,
4070, 4160.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη µεταφορά µαθητών δύο µήνες µετά την έναρξη
της σχολικής χρονιάς. τόµ. Β, σ. 1563, 1564, 1565, 1566.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1617.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2820.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε, σ. 3629, 3630.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3853, 3854, 3866, 3888,
3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3903, 3906, 3907, 3908.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4070.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4160.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 29, 30.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 315,
τόµ. Β, σ. 1000, 1004, 1432.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 316.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταγγελίες της Κοµισιόν περί περιβαλλοντικών καταστροφών από
την υπέρµετρη ανάπτυξη αιολικών πάρκων σε Εύβοια, Σκύρο και Κρήτη. τόµ. Α, σ. 530, 531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1006.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του έργου επισκευής του παραλιακού µετώπου Χαλκίδας. τόµ. Β, σ. 1374, 1375.
Αναφορά του στην εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών
που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1510,
1511.
Αναφορά του στον αριθµό των συνεδριάσεων που θα διεξαχθεί η συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/
909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως
τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε
την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε
ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για
το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις" λόγω του πλήθους των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Β, σ.
1514.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη συνταγµατική Αναθεώρηση. τόµ. Δ, σ. 2687, 2688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2768.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3251.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταπολέµηση των φαινοµένων λαθρεµπορίου καυσίµων. τόµ. Ε,
σ. 3722, 3723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3999.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3072, 3073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 3292, 3293, 3592, τόµ. Ε, σ. 3614, 3615.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3615.
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 102.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυ-

63
πουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 104-106.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση της νοµιµότητας όσον αφορά τον αποκλεισµό της
Ένωσης Καλαθοσφαίρισης Καβάλας από την Α1 Εθνική
Κατηγορία Καλαθοσφαίρισης. τόµ. Α, σ. 276.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
των σκηνικών της τελετής έναρξης των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 σε ασφαλή χώρο. τόµ. Γ, σ. 2211, 2212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2828.
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2757, 2758, 2759.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2759.
Οµιλία του στο πολιτικό µνηµόσυνο εις µνήµην του Ιωάννη Χαραλαµπόπουλου, πρώην Υπουργού και Αντιπροέδρου
Κυβερνήσεως και Βουλευτή. τόµ. Ε, σ. 3875.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 97.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 172.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2833.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως του
Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 138, 166, 167.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 167,
τόµ. Β, σ. 1137, 1152, 1487, τόµ. Γ, σ. 2024, τόµ. Ε, σ.
3974, 4002, 4013, 4015, 4033, 4063, 4068, 4069, 4077,
4088.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα
ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’
136) και άλλες διατάξεις». τόµ. Α, σ. 494.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών στο προς συζήτηση νοµοσχέδιο του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του
Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’ 136) και άλλες διατάξεις". τόµ. Α,
σ. 494.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κτηνοτροφία της χώρας µας. τόµ. Β, σ. 1137, 1139, 1140, 1151,
1152, 1153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινι-

κές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1490,
1600.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την πορεία των εργασιών κατάρτισης
του Εθνικού Κτηµατολογίου και των δασικών χαρτών. τόµ.
Γ, σ. 2023.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την παρουσία των Υπουργών κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Γ, σ. 2023.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2097, 2098, 2110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3975, 3976, 3977, 4002, 4013,
4014, 4015, 4033, 4063, 4068, 4069, 4077, 4083, 4088.
Αναφορά του στον µεγάλο όγκο τροπολογιών που έχουν
κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Πράξεις εισφοράς σε γη
και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3976.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4076.
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 210, 211.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1020.
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Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις από τον ΕΛΓΑ στους αγρότες που επλήγησαν από
τη χαλαζόπτωση στο Νοµό Σερρών. τόµ. Β, σ. 1378, 1379,
1380.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1380.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενίσχυση
της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Σερρών µε αστυνοµικό προσωπικό για τις ανάγκες φρούρησης της ανασκαφής στην
Αµφίπολη. τόµ. Β, σ. 1411, 1412.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1601.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2910.
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΑΒΡΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 44, 45.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 45, 511,
512, τόµ. Β, σ. 1476, 1501, τόµ. Γ, σ. 2261, 2592, 2603,
τόµ. Δ, σ. 2693, τόµ. Ε, σ. 3896, 3897, 3898.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 330-332,
362, 363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα
ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’
136) και άλλες διατάξεις». τόµ. Α, σ. 511, 512.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013 και επί του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους
2015. τόµ. Α, σ. 605-607.
Αναφορά του στην Τουρκική πρόκληση στην ΑΟΖ της
Κύπρου. τόµ. Α, σ. 605.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο

ελληνικό δίκαιο: α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την
εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1440, 1441, 1475, 1476, 1501.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2267, 2268, 2602,
2603.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη συνταγµατική Αναθεώρηση. τόµ. Δ, σ. 2692, 2693.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2766 - 2768.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3896, 3897, 3898.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3996.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 62.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3042.
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα συµπεράσµατα της Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου για τα πνευµατικά
δικαιώµατα και την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου. τόµ. Β,
σ. 1558, 1559, 1560, 1561.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1558,
1559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2257.
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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 2015". τόµ. Δ, σ. 2913.
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 261.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 444.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1624.
Αναφορά της στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
κέντρο της Αθήνας. τόµ. Δ, σ. 3039.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3039, 3040.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3040.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3040.
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 110.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 352.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2263, 2535, 2536,
2537.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2534,
2536, 2537, 2569.

Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2537.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2569.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2902, 2903.
Αναφορά της στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 2903.
Β
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ - ΝΑΝΤΙΑ
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 167.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 170, 171.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 14941496.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3067, 3068.
ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 204, 205.
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτησή της, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τη διαχείριση των εσόδων του κέντρου
είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών. τόµ. Α, σ. 530.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 530,
τόµ. Γ, σ. 2208.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των εσόδων του κέντρου είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών. τόµ. Γ, σ. 2206, 2207, 2208.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2529.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2863.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 84.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη ρύθµιση
των θεµάτων των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στο Βόρειο
Αιγαίο. τόµ. Α, σ. 283, 284.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2306, 2308.
Αναφορά του στη διάσωση 700 µεταναστών, από το Πολεµικό Ναυτικό, που επέβαιναν σε ακυβέρνητο πλοίο στα ανοικτά της Κρήτης. τόµ. Γ, σ. 2308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3027, 3028, 3029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4028, 4071, 4072, 4074.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 4071,
4073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4183.
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 54.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 56.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 260.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 457.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Ταµήλου και Σ. Κοντονή. τόµ. Β, σ. 1198.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής

της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1689.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2865, 2866.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 125, 240-243, 248, 249.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 248,
249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3091-3096, 3100.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ. κ. Η.
Κασιδιάρη, Θ. Κωνσταντινίδη, Φ. Αραµπατζή, Η. Παναγιώταρου, Κ. Μπαρµπαρούση, Ε. Μπούκουρα, Δ. Αναγνωστάκη και Ν. Ταγαρά. τόµ. Δ, σ. 3327.
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1792, 2088.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2784-2786.
ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 264.
Αναφορά του στη µνήµη του Ελευθερίου Βενιζέλου, µε αφορµή τη συµπλήρωση εκατόν πενήντα χρόνων από τη γέννησή του τόµ. Α, σ. 417.
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 20, 91, 93, 124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
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διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1023.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στη
Νοµική µεταξύ ΜΑΤ και φοιτητών. τόµ. Β, σ. 1609.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1609.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 2930.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2930.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4192, 4193, 4196.
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στην καταβολή του ειδικού νοσηλίου-τροφείου για τις
στέγες υποστηριζόµενης διαβίωσης (ΣΥΔ) ατόµων µε αναπηρίες. τόµ. Α, σ. 529, 530.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της

ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1613, 1614.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2825.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3315,
τόµ. Ε, σ. 3868, 3869, 4090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε, σ. 3626.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3869.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3995, 4077, 4078, 4088, 4090.
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη ρύθµιση
των θεµάτων των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στο Βόρειο
Αιγαίο. τόµ. Α, σ. 283, 284.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προκήρυξη θέσεων ερευνητών αγροτικής ανάπτυξης. τόµ. Α, σ.
537, 538, 539.
Αναφορά του στον καταρροϊκό πυρετό των αιγοπροβάτων και στην ανάγκη αποζηµίωσης των κτηνοτρόφων. τόµ.
Α, σ. 537.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 537,
538, 3215.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις παραιτήσεις ιατρών και τα προβλήµατα λειτουργίας του Νοσοκοµείου Λήµνου. τόµ. Β, σ. 1401, 1402.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Π. Βογιατζή και Ι. Μιχελάκη. τόµ. Γ, σ.
2298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµι-
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κού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2904.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις πληροφορίες περί µειώσεως της δυναµικότητας του στρατοπέδου
«ΚΟΥΒΕΛΙΔΗ» στον Πολιχνίτο Λέσβου. τόµ. Δ, σ. 3215.
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 230.
Αναφορά του στη µνήµη του Ελευθερίου Βενιζέλου, µε αφορµή τη συµπλήρωση εκατόν πενήντα χρόνων από τη γέννησή του τόµ. Α, σ. 420.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 420,
421.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ποσό που
θα δοθεί ως εξισωτική αποζηµίωση στους κτηνοτρόφους
για την παραγωγική δραστηριότητα του 2013. τόµ. Β, σ.
1566, 1567, 1568.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2831.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4033.
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της προτάσεως του
Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Α, σ.
16.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 16-18, 19, 127, 128.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 18, 279,
τόµ. Β, σ. 944, τόµ. Γ, σ. 2222, τόµ. Ε, σ. 4141, 4172.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του Νοσοκοµείου Σαντορίνης µε δηµόσιο χαρακτήρα.
τόµ. Α, σ. 277.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν». τόµ. Α, σ. 278, 279, 280.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 443.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στην καταβολή του ειδικού νοσηλίου-τροφείου για τις
στέγες υποστηριζόµενης διαβίωσης (ΣΥΔ) ατόµων µε αναπηρίες. τόµ. Α, σ. 530.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους ειδικευµένους γιατρούς εργασίας. τόµ. Β, σ. 942, 943, 944.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποβάθµιση του Κέντρου Υγείας Σαλαµίνος. τόµ. Β, σ. 944, 945.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της

διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1006.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανέγερση νέου Νοσοκοµείου στην Πρέβεζα. τόµ. Β, σ. 1381,
1382.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τον ιό Έµπολα στην
Ελλάδα. τόµ. Γ, σ. 2222, 2223.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. τόµ. Γ, σ. 2559,
2560.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις µονάδες
µέριµνας νέων. τόµ. Γ, σ. 2561, 2562.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3016, 3017, 3018, 3084.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση
καταβολή νοσηλίου - τροφείου στις Στέγες Υποστηριζόµενης Διαβίωσης ΑΜΕΑ. τόµ. Δ, σ. 3219, 3220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε, σ. 3624.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υγείας: α) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τα µεταδοτικά
νοσήµατα", β) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τα µη µεταδοτικά νοσήµατα και την προαγωγή της υγείας" και γ) "Κύρωση του
Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας
για την ενίσχυση των συστηµάτων υγείας". τόµ. Ε, σ. 4125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4141, 4142, 4143, 4145,
4157, 4159, 4168, 4170, 4172, 4175, 4176, 4177, 4187,
4189, 4191, 4197, 4199, 4203, 4204, 4205, 4206, 4220,
4221, 4224, 4225, 4226, 4231, 4235, 4236.
Αναφορά του στην καταγγελία Βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, περί απόπειρας χρηµατισµού του για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε, σ. 4224, 4225,
4235.
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 183, 184, 186, 187.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 347.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2935, 2936.
Αναφορά του στην καταγγελία Βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, περί απόπειρας χρηµατισµού του για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε, σ. 4150.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 4150.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 4150.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4150-4152.
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 235.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 440.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1481.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2287.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε το διαγωνισµό που αφορά στην πλήρωση εκατό τριάντα δύο θέσεων δηµοσιογράφων µε σύµβαση αορίστου χρόνου στη «ΝΕΡΙΤ ΑΕ».
τόµ. Δ, σ. 2730.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2740,
3044, 3333.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3041.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 3333, 3334, 3335, 3336.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4167.
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 37, 64,
118, 136, 201, τόµ. Β, σ. 647, 948, 1160, 1487, τόµ. Γ, σ.
2286, τόµ. Δ, σ. 2696, 2759, 2840, 2870, 3010, 3030,

3031, 3034, 3035, 3047, 3247, 3254.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη
διάρκεια της συνεδρίασης και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Α, σ. 59, 80, 138, 139.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 91, 135.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 310, 311,
316, 322, 325, 361.
Αναφορά του στην εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών
που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1488.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1488.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού της
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Τουρκίας κ. Αχµέτ Νταβούτογλου. τόµ. Δ, σ. 2870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2870, 2882, 2889, 2892,
2893, 3049, 3050, 3052, 3053.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2871.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3011,
3035, 3246, 3254, 3269, 3270, 3282.
Παρέµβασή του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ.
3035.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3269, 3270, 3282.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 216, 217, 218, 234.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 233,
234.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1009, 1010,
1011.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποποινικοποίηση των οφειλών στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) και τη διασφάλιση της
παροχής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους ασφαλισµένους. τόµ. Γ, σ. 2204, 2205.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των εσόδων του κέντρου είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών. τόµ. Γ, σ. 2206, 2207.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3004-3006.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4161.
Γ
ΓΑΪΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
Αναφορά της στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
κέντρο της Αθήνας. τόµ. Δ, σ. 3052.
Αναφορά της στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3057,
3272.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογι-

σµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3057, 3058.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3058.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3272.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4191, 4192, 4204, 4205.
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4170, 4175, 4179.
ΓΕΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών στο προς συζήτηση νοµοσχέδιο του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του
Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’ 136) και άλλες διατάξεις". τόµ. Α,
σ. 426, 426, 427, 500, 507.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 500,
τόµ. Δ, σ. 2887, 2928.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013 και επί του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους
2015. τόµ. Α, σ. 583.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προσλήψεις ερευνητών χωρίς κεντρικό σχεδιασµό στον Οργανισµό
«ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ». τόµ. Β, σ. 1104, 1105.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κτηνοτροφία της χώρας µας. τόµ. Β, σ. 1130, 1148, 1151, 1152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1793-1795, 2004, 2089, 2090, 2110,
2111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2761 - 2763.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 230-232.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4067.
ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 181.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2874.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2874.
ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1680.
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 171,
340, 354, 374, 389.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 190, 191.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 296, 297,
327, 334, 335, 339, 340, 344, 374.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 335.
Αναφορά της στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στη
Νοµική µεταξύ ΜΑΤ και φοιτητών. τόµ. Β, σ. 1619.
Αναφορά της στην εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών
που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε

σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’)
και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή,
µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1619.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1619.
Αναφορά της στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 2861.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2861.
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
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κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1672.
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 106.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 97, τόµ.
Γ, σ. 2261, 2273, 2282, 2574, 2575.
Αναφορά του στην κατάληψη της Πρυτανείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. τόµ. Β, σ. 897.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1001.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων. τόµ. Β, σ. 1516.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2261, 2265-2267,
2273, 2277, 2521, 2574, 2598.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3061.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκτέλεση
της δικαστικής απόφασης µε την οποία οι µοναχοί διατάσσονται να εγκαταλείψουν την Ιερά Μονή Εσφιγµένου στο
Άγιο Όρος. τόµ. Δ, σ. 3221, 3222.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις µετεγγραφές (µεταφορά θέσης) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. τόµ. Δ, σ. 3222, 3223.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 50, 597,
602, τόµ. Β, σ. 898, 899, 901, 902, 903, 910, 911, 990,
1017, 1035, 1036, 1449, 1460, 1570, τόµ. Γ, σ. 2104,
2310, 2311, 2511, 2530, 2534, 2616, 2617, 2618, τόµ. Δ,
σ. 2869, 2870, 2875, 2878, 2882, 3006, 3009, 3031,
3032, 3317, τόµ. Ε, σ. 4229, 4230, 4232. `
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 49, 50, 51.
Επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά, προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την
οποία ορίζει τον Βουλευτή ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α, σ. 356.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013 και επί του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους
2015. τόµ. Α, σ. 595, 596, 597, 601-603.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 595, 597,
τόµ. Β, σ. 893, 910, 911, 992, 1036, 1037, 1460, 1461,
τόµ. Δ, σ. 2740, 2871, 2879, 3012, 3031, 3032, 3033,
3035.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. Β, σ. 661.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και

δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 885, 886, 899,
900, 906, 907, 908, 910, 990, 991, 992.
Αναφορά του στην κατάληψη της Πρυτανείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. τόµ. Β, σ. 900.
Οµιλία του σχετικά µε τον µεγάλο όγκο τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών
και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» και τον χρόνο οµιλίας των
Βουλευτών. τόµ. Β, σ. 1004, 1017, 1004, 1034, 1035,
1036, 1037.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο: α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την
εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1449, 1460, 1461,1625.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1998, 2105, 2106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2510, 2511, 2512,
2513, 2531, 2533, 2534, 2615, 2617, 2618.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών
οικονοµικού έτους 2015" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Δ, σ. 2734.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 2869,
3010, 3011, 3032, 3035, 3036.
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 2015". τόµ. Δ, σ. 2869, 2870, 2879, 2882,
3008, 3009, 3011, 3012, 3032, 3033, 3035, 3036, 3054,
3055.
Αναφορά του στο θέµα των Σύριων προσφύγων. τόµ. Δ,
σ. 3010, 3032, 3033.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
κέντρο της Αθήνας. τόµ. Δ, σ. 3054, 3055.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4212, 4217, 4218, 4219,
4225, 4229, 4230, 4232, 4233, 4234.
Αναφορά του στην καταγγελία Βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, περί απόπειρας χρηµατισµού του για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε, σ. 4219, 4229,
4230, 4233.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 970.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναφορά των µαθηµάτων του Ελεύθερου και Γραµµικού Σχεδίου στο νέο Λύκειο. τόµ. Β, σ. 1096.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2589.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2603,
τόµ. Δ, σ. 2706.
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτησή της, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα έναρξης της λειτουργίας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. τόµ. Δ,
σ. 2706.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2999.
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 102,
103, τόµ. Β, σ. 1491.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 110, 111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1006, 1007.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ

του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1492,
1581, 1585.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3887, 3888, 3899.
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 263.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 369.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποβάθµιση του Κέντρου Υγείας Σαλαµίνος. τόµ. Β, σ. 944, 945.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 944.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1804.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2570.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
λήψης πρωτοβουλιών της Ελλάδας για την Ευρωµεσογειακή Συνεργασία και τη διεύρυνση του FORUM Δυτικής Μεσογείου. τόµ. Δ, σ. 2677, 2678.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη συνταγµατική Αναθεώρηση. τόµ. Δ, σ. 2687.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2813, 2814.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4034.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4162.
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 164.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 165.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 648, 975.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2860.
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 51.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 306,
τόµ. Β, σ. 976, 1557, 1558, τόµ. Γ, σ. 2254, 2279, 2285,
2615, 2618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 306, 307.
Αναφορά του στις τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΖ της
Κύπρου. τόµ. Β, σ. 976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 976, 977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2252, 2253, 2254,
2255, 2285, 2614, 2616.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3046.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4211, 4228.
ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (’ΑΝΤΖΕΛΑ)
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των οικονοµικών προβληµάτων του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. τόµ. Β, σ. 1106, 1107.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα συµπερά-

σµατα της Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου για τα πνευµατικά
δικαιώµατα και την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου. τόµ. Β,
σ. 1559, 1560, 1561.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στο χώρο
των καλλιτεχνών και των εργαζοµένων στο ελληνικό θέατρο. τόµ. Β, σ. 1561, 1562, 1563.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Θεατρικό Μουσείο. τόµ. Δ, σ. 2674.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3056,
τόµ. Ε, σ. 4027.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3056.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4027.
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 83.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 304, 305,
344, 361, 384.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 305.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για οικονοµική ενίσχυση στους εργαζόµενους της
ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης. τόµ. Γ, σ. 2209, 2210.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη συνταγµατική Αναθεώρηση. τόµ. Δ, σ. 2694.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3003.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3240,
3255, 3281, 3282.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3240, 3255, 3281,
3282.
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 3332.
ΓΚΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της

75
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1026.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στη
Νοµική µεταξύ ΜΑΤ και φοιτητών. τόµ. Β, σ. 1639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2782-2784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3978, 3979, 4020-4022, 4088.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 4088.
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 61, 62.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 301, 302,
341, 383.
Αναφορά του στη µνήµη του Ελευθερίου Βενιζέλου, µε αφορµή τη συµπλήρωση εκατόν πενήντα χρόνων από τη γέννησή του τόµ. Α, σ. 420.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 420,
τόµ. Β, σ. 890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 641-643, 965,
1032.

Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στη
Νοµική µεταξύ ΜΑΤ και φοιτητών. τόµ. Β, σ. 1607.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1607.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ του Καναδά αφενός και της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας,
της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της
Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας, της Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της
Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής
Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της
Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, της Ρουµανίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του
Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφετέρου». τόµ. Γ, σ. 2037.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2248, 2281, 2609.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού της
Τουρκίας κ. Αχµέτ Νταβούτογλου. τόµ. Δ, σ. 2827.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2827.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υγείας: α) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τα µεταδοτικά
νοσήµατα", β) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τα µη µεταδοτικά νοσήµατα και την προαγωγή της υγείας" και γ) "Κύρωση του
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Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας
για την ενίσχυση των συστηµάτων υγείας". τόµ. Ε, σ. 4123.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 47.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη Μονάδα Οδοντιατρικής Περίθαλψης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκάδας. τόµ. Β, σ. 1189, 1190.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1190,
1191, τόµ. Δ, σ. 2912, τόµ. Ε, σ. 3725.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την τοποθέτηση δεκαπέντε υγειονοµικών υπαλλήλων από τη Θεσσαλονίκη σε νοσοκοµεία της Αθήνας. τόµ. Β, σ. 1191.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις παραιτήσεις ιατρών και τα προβλήµατα λειτουργίας του Νοσοκοµείου Λήµνου. τόµ. Β, σ. 1401, 1402.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην
Βουλευτή Λακωνίας Παρασκευά Φουντά. τόµ. Β, σ. 1401.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις για τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων στα συµβούλια επιλογής ιατρών. τόµ. Β, σ. 1403, 1404.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φθίνουσα
πορεία του προσωπικού στον τοµέα της δηµόσιας υγείας
στη Μαγνησία. τόµ. Β, σ. 1548, 1549.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την άµεση στελέχωση µε γιατρούς και λοιπό υγειονοµικό προσωπικό στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου.
τόµ. Β, σ. 1550, 1551.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2912, 2913.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συγκρότηση και τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου προγράµµατος στην κατ’ οίκον νοσηλεία. τόµ. Ε, σ. 3724, 3725,
3726.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού. τόµ. Ε, σ. 3726, 3727, 3728.
Δ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 212, 213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1022.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροπο-

ποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1581.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2603, 2604.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2604.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε, σ. 3635.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4193.
ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 59, 60.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο: α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την
εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφά-
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σεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1448, 1449.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1449,
τόµ. Ε, σ. 4069.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
των σκηνικών της τελετής έναρξης των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 σε ασφαλή χώρο. τόµ. Γ, σ. 2211, 2212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2829.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποστελέχωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. τόµ. Ε,
σ. 3608, 3609.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3859-3861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4069, 4070.
ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2841, 2842.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη ρύθµιση
των όρων παραγωγής και διακίνηση άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης. τόµ. Ε, σ. 3599, 3600.
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 249 - 251.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.
τόµ. Β, σ. 1188.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας. τόµ. Β, σ. 1188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2798.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε, σ. 3638, 3650.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3650.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4076.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4076, 4077, 4083, 4089.

ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 243.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πολιτική προπαγάνδα στα σχολεία. τόµ. Β, σ. 1427, 1428.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον "ξυλοδαρµό εκπαιδευτικών του Εθνικιστικού Μετώπου Εκπαιδευτικών (Ε.Μ.Ε.) εντός σχολικού κτηρίου, κατά την διεξαγωγή
των εκλογών των δασκάλων". τόµ. Β, σ. 1555, 1556.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "αποβολή του προέδρου του δεκαπενταµελούς του 2ου ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης, επειδή ζήτησε να γίνεται η έπαρση της ελληνικής
σηµαίας και να ακούγεται ο Εθνικός Ύµνος". τόµ. Β, σ.
1556, 1557.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έκδοση
πινάκων διάθεσης και κατάταξης προσωπικού Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. Β, σ. 1656, 1657.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στη διαδικασία αναγνώρισης των τίτλων επαγγελµατικής ισοδυναµίας από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (ΣΑΕΠ). τόµ. Β, σ. 1657, 1658.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Ειδικού Δηµοτικού Σχολείου
Τρικάλων. τόµ. Β, σ. 1658, 1659.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2536,
2537.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2536, 2537.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2537.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3033.
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 113, 120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2262.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 2918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2918, 2919.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4183.
ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 24-26.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 300, 347.
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Αναφορά του στη µνήµη του Ελευθερίου Βενιζέλου, µε αφορµή τη συµπλήρωση εκατόν πενήντα χρόνων από τη γέννησή του τόµ. Α, σ. 418.
Οµιλία του στο πολιτικό µνηµόσυνο εις µνήµην του Ιωάννη Χαραλαµπόπουλου, πρώην Υπουργού και Αντιπροέδρου
Κυβερνήσεως και Βουλευτή. τόµ. Ε, σ. 3873.
ΔΗΜΑΣ ΠΥΡΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2245.
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2893.
ΔΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1005.
Οµιλία της σχετικά µε τον µεγάλο όγκο τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών
και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» και τον χρόνο οµιλίας των
Βουλευτών. τόµ. Β, σ. 1005.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2879.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2998, 2999, 3017.
Αναφορά της στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3270.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3270.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 141,
151.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αδιάθετες
ποσότητες φασολιών Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) Καστοριάς και τις παράνοµες «ελληνοποιήσεις» τους. τόµ. Α, σ. 286, 287.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την ε-

φαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2263.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2934, 2935.
ΔΙΩΤΗ ΗΡΩ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 317.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Μπούκουρα, Γ. Κανέλλη, Α. Ματθαιόπουλου, Β. Καπερνάρου και
Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Β, σ. 664.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1691.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2258.
Αναφορά της στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 2914.
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Αναφορά της στο θέµα των Σύριων προσφύγων. τόµ. Δ,
σ. 2914.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2914.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4197.
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 19, 20, 21, 22.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 22.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 40, 45, 47, 50, 54, 79, 82, 102, 103, 104, 185,
187, 365, 367, 369, 372, 373, 374, 383, 384, 386, 387,
389, 390, 537, 539, τόµ. Β, σ. 968, 969, 972, 973, 974,
975, 976, 982, 1020, 1021, 1025, 1099, 1107, 1402,
1404, 1408, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1464,
1466, 1467, 1664, τόµ. Γ, σ. 2101, 2104, 2110, 2112,
2205, 2206, 2213, 2214, 2216, 2218, 2260, 2261, 2265,
2267, 2268, τόµ. Δ, σ. 2805, 2812, 2814, 2818, 2892,
2893, 2895, 2897, 2902, 2903, 2931, 2997, 3291, 3303,
3305, τόµ. Ε, σ. 3638, 3639, 3640, 3641, 3643, 3645,
3649, 3650, 3653, 3654, 3655, 3725, 3728, 3881, 3889,
3892, 3893, 3894, 3896, 3897, 3898, 4002, 4003, 4009,
4010, 4155, 4157, 4158, 4159, 4160, 4061, 4063, 4067,
4068, 4069, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075, 4077,
4078, 4082, 4083, 4087, 4088, 4090.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διάρκεια της συνεδρίασης και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Α, σ. 80, 82.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Α, σ. 186, 386, 387, τόµ. Β, σ. 968, 1401, τόµ. Ε, σ. 3654,
3655, 3898, 4152.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στη συζήτηση επί της
προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 192.
Αναφορά του (Προεδρεύων) επί της διαδικασίας της διαβίβασης δικογραφίας που αφορά στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου και στους πρώην Υπουργούς
Οικονοµικών κ.κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και Ευάγγελο Βενιζέλο. τόµ. Α, σ. 389.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 441.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Μπούκουρα, Γ. Κανέλλη, Α. Ματθαιόπουλου, Β. Καπερνάρου και
Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Β, σ. 662.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την κατάργηση Τµηµάτων της Επιθεώρησης Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΕΠΕ) σε επτά (7) περιοχές της χώρας. τόµ. Β, σ. 1101.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την προστασία του ελληνικού µελιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. τόµ. Β, σ. 1103.

Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς
ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2101.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη µη προσέλευση Υπουργού κατά τη διάρκεια
του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Γ, σ. 2205, 2206.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την παρουσία Υπουργού κατά τη διάρκεια του
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Γ, σ. 2211.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ανάγκη πρόσληψης εκπαιδευτικών για την επαναλειτουργία του σχολείου «18 Άνω». τόµ. Γ, σ. 2216.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3085, 3086, 3087.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων
Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3644.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον µεγάλο όγκο τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4003, 4010.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
4076.
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 131, 133, 134, 136, 171, 178, 180, 306, 307,
309, 310, 315, 316, 354, 357, 360, 361, 501, 502, 504,
506, 511, 512, 514, 515, 516, 582, 585, 587, τόµ. Β, σ.
886, 887, 1137, 1139, 1141, 1143, 1144, 1146, 1147,
1148, 1150, 1151, 1152, 1153, 1174, 1181, 1182, 1183,
1185, 1186, 1372, 1373, 1374, 1377, 1378, 1380, 1383,
1384, 1385, 1491, 1493, 1494, 1501, 1502, 1548, 1553,
1554, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, τόµ. Γ, σ. 1785,
1786, 2085, 2090, 2095, 2096, 2097, 2226, 2239, 2241,
2242, 2244, 2273, 2274, 2275, 2278, 2279, 2284, 2308,
2310, 2311, 2313, 2509, 2510, 2511, 2519, 2523, τόµ. Δ,
σ. 2869, 2870, 2871, 2872, 2874, 2875, 2878, 2879,
2912, 2919, 2928, 3001, 3006, 3058, 3059, 3060, 3061,
3063, 3227, 3234, 3241, 3242, 3333, 3334, 3336, 3338,
τόµ. Ε, σ. 3624, 3628, 3629, 3630, 3632, 3633, 3635,
3636, 3974, 3979, 4164, 4170, 4172, 4175, 4176, 4178,
4180, 4181.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Α, σ. 501, τόµ. Β, σ. 1384, 1385, τόµ. Δ, σ. 2871, 2879.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) στη µνήµη
του Γιάννη Χαραλαµπόπουλου. τόµ. Α, σ. 517.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην κατάθεση µεγάλου όγκου τροπολογιών στα προς συζήτηση νοµοσχέδια. τόµ. Β,
σ. 885.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη
βροχόπτωση στην περιοχή της Χαλκιδικής. τόµ. Β, σ. 1374.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
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σχετικά µε τα συµπεράσµατα της Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου για τα πνευµατικά δικαιώµατα και την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου. τόµ. Β, σ. 1560.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τα προβλήµατα στη µεταφορά µαθητών δύο µήνες µετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. τόµ. Β, σ. 1563.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς
ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2098.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη διάσωση 700 µεταναστών, από το Πολεµικό Ναυτικό, που επέβαιναν σε ακυβέρνητο πλοίο στα ανοικτά της Κρήτης. τόµ. Γ, σ. 2308.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2868.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων
Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και
άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3336.
Οµιλία του στο πολιτικό µνηµόσυνο εις µνήµην του Ιωάννη Χαραλαµπόπουλου, πρώην Υπουργού και Αντιπροέδρου
Κυβερνήσεως και Βουλευτή. τόµ. Ε, σ. 3871.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην καταγγελία Βουλευτή
των Ανεξάρτητων Ελλήνων, περί απόπειρας χρηµατισµού
του για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε, σ.
3983.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον µεγάλο όγκο τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3985.
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 215, 216.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 298, 309,
322, 324, 325, 326, 327, 328, 334.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 327,
338, 354, 357, 365, τόµ. Β, σ. 886, 887, 948, 989, 990,
993, 994, 1017, 1034, 1041, 1044, 1458, 1482, 1501,
1569, 1570, 1571, 1613, 1622, 1777, τόµ. Γ, σ. 2575, τόµ.
Δ, σ. 3040, 3050, 3266, 3267, 3288, τόµ. Ε, σ. 3638,
3650, 4072.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 338, 357, 359, 360,
365, 373, 388.
Αναφορά του στην κατάθεση µεγάλου όγκου τροπολογιών στα προς συζήτηση νοµοσχέδια. τόµ. Β, σ. 883.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 883, 896, 897,

905, 906, 908, 989, 990, 991, 992, 993, 994.
Αναφορά του στην κατάληψη της Πρυτανείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. τόµ. Β, σ. 897.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 992, 993,
1461.
Οµιλία του σχετικά µε τον µεγάλο όγκο τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών
και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» και τον χρόνο οµιλίας των
Βουλευτών. τόµ. Β, σ. 1004, 1005, 1017, 1032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1004, 1011,
1029, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1044.
Αναφορά του στον αριθµό των συνεδριάσεων που θα
διεξαχθεί η συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις" λόγω του πλήθους των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. τόµ. Β, σ. 1432, 1457, 1470,
1471, 1472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο: α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
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της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την
εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1457, 1458, 1459, 1461, 1467, 1501, 1502, 1520, 1524,
1525, 1569, 1570, 1613, 1622, 1627, 1628, 1630, 1632,
1645, 1646.
Αναφορά του στην εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών
που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1520, 1524, 1525,
1569.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στη
Νοµική µεταξύ ΜΑΤ και φοιτητών. τόµ. Β, σ. 1569, 1570,
1613, 1632, 1645, 1646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2583, 2584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3040, 3043, 3044, 3053,
3056, 3084.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3043,
3266, 3276.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
κέντρο της Αθήνας. τόµ. Δ, σ. 3043.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρη-

τών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3266, 3267, 3277, τόµ.
Ε, σ. 3632, 3649, 3650.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4072, 4073, 4074, 4076, 4089,
4090.
Οµιλία του στη συζήτηση της πρότασης για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής, Μέρος Β’. τόµ.
Ε, σ. 4206.
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κτηνοτροφία της χώρας µας. τόµ. Β, σ. 1132.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2526.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2903.
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 2015". τόµ. Δ, σ. 3113.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ. κ. Η.
Κασιδιάρη, Θ. Κωνσταντινίδη, Φ. Αραµπατζή, Η. Παναγιώταρου, Κ. Μπαρµπαρούση, Ε. Μπούκουρα, Δ. Αναγνωστάκη και Ν. Ταγαρά. τόµ. Δ, σ. 3329.
Ζ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 153.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 311, 350.
Αναφορά της στις τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΖ της
Κύπρου. τόµ. Β, σ. 934.
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτησή της, ο οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την "τουρκική αλυτρωτική προπαγάνδα". τόµ. Β, σ. 934.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 934,
1160, τόµ. Δ, σ. 2812.
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτησή της, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε "τροµοκρατικές επιθέσεις που δέχθηκαν στελέχη και µέλη της Χρυσής Αυγής κατά της ζωής και
της περιουσίας τους". τόµ. Β, σ. 1160.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την πολιτική προπαγάνδα στα σχολεία. τόµ. Β, σ. 1427, 1428.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την
οποία οι απόφοιτοι κυπριακών λυκείων θεωρούνται αλλογενείς αλλοδαποί. τόµ. Γ, σ. 2224.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2812, 2813.
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Οµιλία της στη συζήτηση για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Η. Κασιδιάρη, Θ. Κωνσταντινίδη,
Φ. Αραµπατζή, Η. Παναγιώταρου, Κ. Μπαρµπαρούση, Ε.
Μπούκουρα, Δ. Αναγνωστάκη και Ν. Ταγαρά. τόµ. Δ, σ.
3309.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την υποχρηµατοδότηση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ). τόµ. Β, σ. 1192, 1193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2909, 3017.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 2910.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4177, 4178, 4232, 4236.
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2572.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2906.
ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 205, 206.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 948,
949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Κύρωση
του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της

Τουρκίας για τις υπηρεσίες υγείας σε περιπτώσεις καταστροφών». τόµ. Β, σ. 948, 949.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κτηνοτροφία της χώρας µας. τόµ. Β, σ. 1130, 1147.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 2931.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2931.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υγείας: α) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τα µεταδοτικά
νοσήµατα", β) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τα µη µεταδοτικά νοσήµατα και την προαγωγή της υγείας" και γ) "Κύρωση του
Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας
για την ενίσχυση των συστηµάτων υγείας". τόµ. Ε, σ. 4124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4188.
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 99.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Κύρωση
του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας για τις υπηρεσίες υγείας σε περιπτώσεις καταστροφών». τόµ. Β, σ. 949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1606.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2796.
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Θ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 647.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 647.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1511.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2931.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 3333.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3856, 3857, 3902.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4031.
Ι
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 108, 109.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1620.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2530.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2803, 2804.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε, σ. 3624.
ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ)
Επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει την προσχώρησή της
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. Α, σ. 430.
Επιστολή της του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Παρίση
Μουτσινά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει ότι η Βουλευτής εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. Α, σ. 431.
Αναφορά της στην εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών
που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την α-
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ναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1479.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 14791481.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1676.
Οµιλία της σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά: α) µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στους παιδικούς σταθµούς µε τα Προγράµµατα ΕΣΠΑ
και β) µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµέ-

νων στους παιδικούς σταθµούς στη Ρόδο µέσω των Προγραµµάτων ΕΣΠΑ. τόµ. Γ, σ. 2028, 2029.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2899.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις µετεγγραφές (µεταφορά θέσης) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. τόµ. Δ, σ. 3222.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 3584.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3877.
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 179, 180.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1688.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση έγκρισης της τεχνικής µελέτης φραγµάτων και χώρων αποθέσεως τελµάτων εµπλουτισµού του µεταλλείου Σκουριών στη Χαλκιδική. τόµ. Γ, σ. 2563, 2564.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2905.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3993, 3994.
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ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 70.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1004.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2289.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2851, 2852.
Κ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 238, 239.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 357, 358, 359, 387,
388.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 384,
387, 495, 496, 500, 501, 502, 591, 597, 600, τόµ. Β, σ.
884, 990, 1006, 1007, 1009, 1190, 1374, 1377, 1427,
1447, 1449, 1478, 1482, 1554, 1623, 1670, τόµ. Γ, σ.
1998, 2602, 2618, 2619, τόµ. Δ, σ. 2928, 3275, 3276,
3277, 3278, 3284, 3285, 3316, 3317, τόµ. Ε, σ. 3632,
3633, 3636, 3637, 3983, 4023, 4027, 4180, 4181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα
ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’
136) και άλλες διατάξεις». τόµ. Α, σ. 496-498, 501.
Συλλυπητήρια αναφορά του στη µνήµη του Γιάννη Χαραλαµπόπουλου. τόµ. Α, σ. 497.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 501, τόµ.
Β, σ. 884.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013 και επί του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους
2015. τόµ. Α, σ. 591, 593, 594.
Αναφορά του στις τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΖ της
Κύπρου. τόµ. Α, σ. 593, τόµ. Β, σ. 984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 884, 885, 984,
989, 990, 993, 996, 1009.
Αναφορά του στην κατάθεση µεγάλου όγκου τροπολογιών στα προς συζήτηση νοµοσχέδια. τόµ. Β, σ. 885.
Οµιλία του σχετικά µε τον µεγάλο όγκο τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών
και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.

3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» και τον χρόνο οµιλίας των
Βουλευτών. τόµ. Β, σ. 1009.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποκατάσταση των ζηµιών από τις καταιγίδες
της περασµένης εβδοµάδας. τόµ. Β, σ. 1097, 1098, 1099.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη Μονάδα Οδοντιατρικής Περίθαλψης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκάδας. τόµ. Β, σ. 1189, 1190.
Παρέµβασή του σε ερώτηση, σχετικά µε την τοποθέτηση
δεκαπέντε υγειονοµικών υπαλλήλων από τη Θεσσαλονίκη
σε νοσοκοµεία της Αθήνας. τόµ. Β, σ. 1191.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε πρόταση νοµοθέτησης τεκµηρίου (µαχητού) περί µη καταβολής των νοµίµων φόρων για σηµαντικά ποσά που έχουν διαρρεύσει από 1-1-2012 στο εξωτερικό και επιβολής φόρου 30-40% ανά ύψος ποσού και µείωσής του στο ήµισυ για ποσά που "επαναπατρίζονται" για µια
πενταετία τουλάχιστον στην Ελλάδα. τόµ. Β, σ. 1377.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις
στη δηµόσια διοίκηση. τόµ. Β, σ. 1425, 1426, 1427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο: α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την
εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1447, 1449, 1481, 1482, 1623.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον
συµψηφισµό της εκλογικής αποζηµίωσης των εργαζοµένων
µε άλλες δαπάνες στο Δήµο Πατρέων. τόµ. Β, σ. 1552.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την πρόταση νοµοθέτησης τεκµηρίου
(µαχητού) περί µη καταβολής των νοµίµων φόρων για σηµαντικά ποσά που έχουν διαρρεύσει από 1-1-2009 µέχρι
17-6-2012 στο εξωτερικό και επιβολής φόρου 30-40% ανά
ύψος ποσού και µείωσής τους στο ήµισυ για ποσά που "επαναπατρίζονται" για µια πενταετία, τουλάχιστον, στην Ελλάδα. τόµ. Β, σ. 1554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1998.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2600, 2601, 2602.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3086, 3087, 3091.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3276, 3278, 3285,
3286.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3277,
3280, 3285, 3286.
Οµιλία του επί της τροποποίησης, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2075 και ειδικό 151 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες
διατάξεις", που αφορά ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε την εξ
αποστάσεως παρακολούθηση µαθηµάτων και εργαστηρίων
και το δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις κρατουµένων,
καταδίκων και υποδίκων. τόµ. Δ, σ. 3317.
Οµιλία του επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και
µετρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3317.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 3336, τόµ. Ε, σ. 3637, 3638, 3639.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις µειώσεις των επικουρικών συντάξεων σε συνταξιούχους του ΤΕΑΠΕTE µε
βάση το άρθρο 2 του ν.4024/2011. τόµ. Ε, σ. 3805, 3806.
Οµιλία του στο πολιτικό µνηµόσυνο εις µνήµην του Αθανάσιου Κανελλόπουλου, πρώην Αντιπροέδρου Κυβέρνησης
και Βουλευτή, µε αφορµή τη συµπλήρωση είκοσι ετών από
το θάνατό του. τόµ. Ε, σ. 3812.
Οµιλία του στο πολιτικό µνηµόσυνο εις µνήµην του Ιωάννη Χαραλαµπόπουλου, πρώην Υπουργού και Αντιπροέδρου
Κυβερνήσεως και Βουλευτή. τόµ. Ε, σ. 3872.
Αναφορά του στην καταγγελία Βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, περί απόπειρας χρηµατισµού του για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε, σ. 3983, 4075.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3983, 4023, 4026, 4027, 4074,
4075.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4076.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4180, 4181.
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει ότι προσχωρεί στην

Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α, σ.
87.
Επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την
οποία δηλώνει ότι ο Βουλευτής εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α, σ. 88.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1496,
τόµ. Ε, σ. 4032, 4157, 4158.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1496,
1497.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. Γ, σ. 1809.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2256.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2885.
Οµιλία του στο πολιτικό µνηµόσυνο εις µνήµην του Αθανάσιου Κανελλόπουλου, πρώην Αντιπροέδρου Κυβέρνησης
και Βουλευτή, µε αφορµή τη συµπλήρωση είκοσι ετών από
το θάνατό του. τόµ. Ε, σ. 3809.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4032, 4033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4141, 4157, 4158, 4159,
4160.
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 32, 33, 37, 279, 294, 302, τόµ. Β, σ. 634, 639,
1041, 1044, 1129, 1132, 1133, 1158, 1160, 1165, 1166,
1167, 1470, 1471, 1475, 1476, 1478, 1565, 1569, 1570,
1571, 1572, 1573, 1574, 1579, 1582, 1648, 1649, τόµ. Γ,
σ. 1998, 2023, 2024, 2025, 2028, 2035, 2563, 2571,
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2572, τόµ. Δ, σ. 2692, 2693, 2695, 2696, 2700, 2731,
2759, 2771, 2775, τόµ. Ε, σ. 3805, 4123, 4126, 4141,
4142, 4148, 4150, 4224, 4225, 4227, 4228, 4229, 4230,
4232, 4233, 4234, 4235, 4236.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση της νοµιµότητας όσον αφορά τον αποκλεισµό της
Ένωσης Καλαθοσφαίρισης Καβάλας από την Α1 Εθνική
Κατηγορία Καλαθοσφαίρισης. τόµ. Α, σ. 275, 276.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη ρύθµιση των θεµάτων των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στο Βόρειο Αιγαίο. τόµ. Α, σ. 284.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 446.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ενίσχυση της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Σερρών µε αστυνοµικό προσωπικό για τις ανάγκες φρούρησης
της ανασκαφής στην Αµφίπολη. τόµ. Β, σ. 1412, 1413.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον αριθµό των συνεδριάσεων που θα διεξαχθεί η συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της ΑπόφασηςΠλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις" λόγω του πλήθους των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Β, σ. 1470, 1471, 1472.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
«Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου

2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’)
και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή,
µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1580.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1780.
Αναφορά του στην 41η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεµβρίου 1973. τόµ. Γ, σ. 1780.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την παρουσία των Υπουργών κατά τη διάρκεια
του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Γ, σ. 2023.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά: α) µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στους παιδικούς σταθµούς µε τα
Προγράµµατα ΕΣΠΑ και β) µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στους παιδικούς σταθµούς στη Ρόδο µέσω των Προγραµµάτων ΕΣΠΑ. τόµ. Γ, σ. 2030.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ίδρυση
Ανώτατης Σχολής Επιστήµης και Τεχνολογίας και Ινστιτούτου Πετρελαίου στην πόλη της Καβάλας. τόµ. Γ, σ. 2566,
2567, 2568.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στις φθορές των εδράνων
που γίνονται κατά τις επισκέψεις των µαθητών στη Βουλή.
τόµ. Δ, σ. 2710.
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 2015". τόµ. Δ, σ. 3111.
Οµιλία του στο πολιτικό µνηµόσυνο εις µνήµην του Αθανάσιου Κανελλόπουλου, πρώην Αντιπροέδρου Κυβέρνησης
και Βουλευτή, µε αφορµή τη συµπλήρωση είκοσι ετών από
το θάνατό του. τόµ. Ε, σ. 3809.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Ε, σ. 4150, 4225.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Υγείας: " Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4230.
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε, σ. 3627.
ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΑΓΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2894, 2895.
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Αναφορά του σε ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε,
σχετικά µε τη λειτουργία του Αγροτικού Συνεταιρισµού Δολιανών. τόµ. Β, σ. 1428.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1428.
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ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 123, 124, 125, 235-237, 238, 239.
Αναφορά του επί της πρότασής του για αναβολή της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015", λόγω της διαπραγµάτευσης της Κυβέρνησης µε την τρόικα. τόµ. Δ, σ. 2734.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3090, 3091-3093.
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 102,
103, τόµ. Β, σ. 1158, 1383, 1384, 1385, 1464, 1589,
1648, τόµ. Δ, σ. 2838.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 103, 104.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την έλλειψη καθαριότητας στις πανεπιστηµιακές
σχολές της χώρας. τόµ. Β, σ. 1156, 1157, 1158.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος του υποσιτισµού στον παιδικό
πληθυσµό. τόµ. Β, σ. 1382, 1383, 1384, 1385.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1384,
1385.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο: α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την
εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1443-1445, 1464, 1478, 1642, 1643, 1648, 1649.
Αναφορά της στον αριθµό των συνεδριάσεων που θα διεξαχθεί η συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου

2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις" λόγω του πλήθους των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Β, σ. 1471.
Αναφορά της στην εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών
που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1471.
Αναφορά της στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στη
Νοµική µεταξύ ΜΑΤ και φοιτητών. τόµ. Β, σ. 1642, 1643,
1648.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2838, 2844, 2845.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού

89
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 982.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1560.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στο χώρο
των καλλιτεχνών και των εργαζοµένων στο ελληνικό θέατρο. τόµ. Β, σ. 1561, 1562, 1563.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1626.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2837.
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 79, 81, 90, 91.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη
διάρκεια της συνεδρίασης και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Α, σ. 82.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 91, 368,
τόµ. Δ, σ. 2695, 2696, 2700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 367, 368.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει ότι δεν δύναται να
παρευρεθεί στη συζήτηση της Ολοµέλειας για την άρση της
ασυλίας του. τόµ. Β, σ. 650, 651.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
για την παιδική υγεία λόγω έλλειψης εµβολίων στη χώρα
µας. τόµ. Β, σ. 1406, 1407, 1408, 1409.
Αναφορά του στην εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών
που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας α-

ναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 15071509.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη συνταγµατική Αναθεώρηση. τόµ. Δ, σ. 2691, 2695, 2696.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού της
Τουρκίας κ. Αχµέτ Νταβούτογλου. τόµ. Δ, σ. 3073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3073, 3074, 3075.
ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
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β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1682.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2575.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, 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 2015". τόµ. Δ, σ. 2925.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη
διάρκεια της συνεδρίασης και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Α, σ. 139.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2927, 3040, 3053.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2928,
3040, 3050, 3053, τόµ. Ε, σ. 4177.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3040.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
κέντρο της Αθήνας. τόµ. Δ, σ. 3040, 3052, 3053.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3245.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευ-

µένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3245.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά α) µε τη νοµοθετική επιλογή περί ένταξης των φορέων
κοινωνικής µέριµνας της Δράµας σε ένα ενιαίο ΝΠΔΔ υπό
την επωνυµία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» και β) µε την επαναφορά του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Δράµας σε
καθεστώς οικονοµικής και διοικητικής αυτοτέλειας. τόµ. Ε,
σ. 3604, 3605, 3606, 3607, 3608.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4176, 4177.
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 141.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 329, 335,
360, 361, 387.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 335.
Επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά, προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την
οποία ορίζει τον Βουλευτή ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α, σ. 356.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 387,
506, τόµ. Β, σ. 1459, 1579, 1628, 1648, τόµ. Δ, σ. 3247,
3282, 3316, 3592, τόµ. Ε, σ. 3654, 3655.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών στο προς συζήτηση νοµοσχέδιο του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του
Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’ 136) και άλλες διατάξεις". τόµ. Α,
σ. 506.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα
ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’
136) και άλλες διατάξεις». τόµ. Α, σ. 506, 507.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κτηνοτροφία της χώρας µας. τόµ. Β, σ. 1138, 1139.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο: α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
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(ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την
εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1459, 1465, 1501, 1502, 1520, 1524, 1525, 1632, 1646,
1648, 1649.
Αναφορά του στον αριθµό των συνεδριάσεων που θα διεξαχθεί η συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις" λόγω του πλήθους των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Β, σ. 1514, 1515.
Αναφορά του στην εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών
που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1520, 1524, 1525.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στη

Νοµική µεταξύ ΜΑΤ και φοιτητών. τόµ. Β, σ. 1632, 1646.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη συνταγµατική Αναθεώρηση. τόµ. Δ, σ. 2697, 2698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2839, 2840.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3247,
3256, 3282, 3316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3247, 3282, 3316.
Οµιλία του επί της τροποποίησης, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2075 και ειδικό 151 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες
διατάξεις", που αφορά ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε την εξ
αποστάσεως παρακολούθηση µαθηµάτων και εργαστηρίων
και το δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις κρατουµένων,
καταδίκων και υποδίκων. τόµ. Δ, σ. 3316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 3385, 3591, 3592, 3643, 3653, 3654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3890, 3891, 3907.
Αναφορά του στην καταγγελία Βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, περί απόπειρας χρηµατισµού του για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε, σ. 4008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4008, 4009, 4082, 4090.
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 30, 32.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανασφάλιστη εργασία των σχολικών τροχονόµων. τόµ. Α, σ. 411, 412, 413.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 412,
413, τόµ. Γ, σ. 2111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα
ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’
136) και άλλες διατάξεις». τόµ. Α, σ. 512-514.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών στο προς συζήτηση νοµοσχέδιο του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του
Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’ 136) και άλλες διατάξεις". τόµ. Α,
σ. 514.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1040.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου ΗΠΑ-ΕΕ. τόµ. Β, σ. 1180,
1181.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση του ζητήµατος της στέγασης των µαθητών στο Δήµο
της Πάτρας. τόµ. Β, σ. 1422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1505,
1506, 1636, 1637.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον συµψηφισµό της εκλογικής αποζηµίωσης των εργαζοµένων µε άλλες δαπάνες στο Δήµο Πατρέων. τόµ. Β, σ. 1551, 1552.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στη
Νοµική µεταξύ ΜΑΤ και φοιτητών. τόµ. Β, σ. 1637.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2002, 2109, 2111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ του Καναδά αφενός και της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας,
της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της
Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας, της Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της
Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής
Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της
Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, της Ρουµανίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, της Δη-

µοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του
Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφετέρου». τόµ. Γ, σ. 2038.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 2755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2755, 2756, 2757.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε, σ. 3648, 3649.
Οµιλία του στο πολιτικό µνηµόσυνο εις µνήµην του Αθανάσιου Κανελλόπουλου, πρώην Αντιπροέδρου Κυβέρνησης
και Βουλευτή, µε αφορµή τη συµπλήρωση είκοσι ετών από
το θάνατό του. τόµ. Ε, σ. 3812.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3900-3902.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4086.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 181.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε, σ. 3625.
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα
ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’
136) και άλλες διατάξεις». τόµ. Α, σ. 425, 515.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 987.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινι-
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κές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2788-2790.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3244,
3245.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3244, 3245.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4150, 4167.
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 143.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα
ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’
136) και άλλες διατάξεις». τόµ. Α, σ. 492.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στη
Νοµική µεταξύ ΜΑΤ και φοιτητών. τόµ. Β, σ. 1585.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις

που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1585, 1586, 1587.
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 147-149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα
ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’
136) και άλλες διατάξεις». τόµ. Α, σ. 514-515.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 985.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1133,
1147.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κτηνοτροφία της χώρας µας. τόµ. Β, σ. 1133-1137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2847.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4189.
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 107.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία του ελληνικού µελιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. τόµ. Β,
σ. 1101, 1102, 1103.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κτηνοτροφία της χώρας µας. τόµ. Β, σ. 1145, 1146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2599, 2600.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2845, 2846.
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. Δ, σ. 3307, 3308, 3309, 3310.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3309,
3310, 3315.
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ΚΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 134,
τόµ. Β, σ. 1026, 1141, 1514, 1521, 1522, 1579, τόµ. Ε, σ.
3652, 3654, 3655, 3868.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα
ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’
136) και άλλες διατάξεις». τόµ. Α, σ. 432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1027.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κτηνοτροφία της χώρας µας. τόµ. Β, σ. 1139, 1141.
Αναφορά του στην εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών
που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1521.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής

της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1521,
1522, 1616.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στη
Νοµική µεταξύ ΜΑΤ και φοιτητών. τόµ. Β, σ. 1616.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. Γ, σ. 1809.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2763.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή µονάδας επεξεργασίας λυµατολάσπης στα Ιωάννινα.
τόµ. Ε, σ. 3601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε, σ. 3617, 3651, 3652.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3868.
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 458.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο: α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την
εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσω-
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ρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1451.
Αναφορά της στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στη
Νοµική µεταξύ ΜΑΤ και φοιτητών. τόµ. Β, σ. 1571.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
πρόσληψης εκπαιδευτικών για την επαναλειτουργία του
σχολείου «18 Άνω». τόµ. Γ, σ. 2215, 2216.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3029,
3060, 3061, 3280.
Αναφορά της στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3030,
3031, 3059, 3060, 3248, 3249, 3250, 3276, 3280, 3284,
3285, 3286.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3030, 3032, 3033, 3059,
3060.
Αναφορά της στο θέµα των Σύριων προσφύγων. τόµ. Δ,
σ. 3031, 3032, 3033.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3032,
3033.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3248, 3249, 3250,
3285, 3286.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2895.
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 45, 48,
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως του
Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 111.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν». τόµ. Α, σ. 278, 279.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 279,
τόµ. Β, σ. 883, 1553, 1664, τόµ. Δ, σ. 3034.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των
εργαζοµένων στα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. Α, σ. 580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 644-646, 903,
966, 967, 975, 1005, 1031.
Αναφορά του στην κατάθεση µεγάλου όγκου τροπολογιών στα προς συζήτηση νοµοσχέδια. τόµ. Β, σ. 883, 904.
Οµιλία του σχετικά µε τον µεγάλο όγκο τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών
και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.

3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» και τον χρόνο οµιλίας των
Βουλευτών. τόµ. Β, σ. 1005.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση Τµηµάτων της Επιθεώρησης Υγείας και Ασφάλειας της
Εργασίας (ΣΕΠΕ) σε επτά (7) περιοχές της χώρας. τόµ. Β,
σ. 1099, 1100.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη άµεσων µέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων και την
αποκατάσταση των ζηµιών από τη νεροποντή στη Δυτική Αθήνα και τον Πειραιά. τόµ. Β, σ. 1158, 1159.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των σχολικών φυλάκων και την απόδοση των
ενσήµων τους. τόµ. Β, σ. 1552, 1553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1612.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εταιρεία
"ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.". τόµ. Β, σ. 1662, 1663, 1664.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά: α) µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στους παιδικούς σταθµούς µε τα Προγράµµατα ΕΣΠΑ
και β) µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στους παιδικούς σταθµούς στη Ρόδο µέσω των Προγραµµάτων ΕΣΠΑ. τόµ. Γ, σ. 2028, 2030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2770.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις, τις συνθήκες εργασίας και τη µη τήρηση των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην εταιρεία «FORTHNET». τόµ. Δ,
σ. 3216.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι συνταξιούχοι του Ταµείου ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. τόµ. Ε, σ. 3610, 3611.
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυ-
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πουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 76, 77, 78.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 349.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την «κωλυσιεργία» του
ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. στη λήψη απόφασης για την τροποποίηση
λόγω άρσης απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 111 του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του Δήµου Γαλατσίου. τόµ. Γ, σ.
1789, 1790.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2264, 2265.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2911.
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 2015". τόµ. Δ, σ. 3109.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ. κ. Η.
Κασιδιάρη, Θ. Κωνσταντινίδη, Φ. Αραµπατζή, Η. Παναγιώταρου, Κ. Μπαρµπαρούση, Ε. Μπούκουρα, Δ. Αναγνωστάκη και Ν. Ταγαρά. τόµ. Δ, σ. 3324.
Αναφορά της στον µεγάλο όγκο τροπολογιών που έχουν
κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Πράξεις εισφοράς σε γη
και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3989.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3989.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 4072,
4073.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4073, 4074.
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 185, 186.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 187,
579, τόµ. Δ, σ. 3099, 3310, τόµ. Ε, σ. 3628, 4002.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας των χιλιάδων εργαζοµένων στις ηλεκτρονικές εκδόσεις. τόµ. Α, σ. 289, 290.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα στο νοµό Μαγνησίας. τόµ. Α, σ. 292, 293.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παρακράτηση από το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης των
συντάξεων που λαµβάνουν σε υποκατάσταση της κύριας ασφάλισης, οι µητέρες µε ανήλικο παιδί της Εµπορικής Τράπεζας, οι οποίες εµπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3863/15-72010. τόµ. Α, σ. 413, 414.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εύρεση ισοδύναµων µέτρων για την άρση περικοπών των οικογενειακών επιδοµάτων. τόµ. Α, σ. 414, 415, 416.

Αναφορά του στη µνήµη του Ελευθερίου Βενιζέλου, µε αφορµή τη συµπλήρωση εκατόν πενήντα χρόνων από τη γέννησή του τόµ. Α, σ. 423.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα
ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’
136) και άλλες διατάξεις». τόµ. Α, σ. 494.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κρατική επιχορήγηση και τη διαδικασία καταβολής της, στους προνοιακούς
φορείς που στηρίζουν τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Α, σ.
578, 579.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των
εργαζοµένων στα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. Α, σ. 580.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση Τµηµάτων της Επιθεώρησης Υγείας και Ασφάλειας της
Εργασίας (ΣΕΠΕ) σε επτά (7) περιοχές της χώρας. τόµ. Β,
σ. 1100, 1101.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων για τη συνταξιοδότηση των δικαιούχων
ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και άλλων Ασφαλιστικών Οργανισµών. τόµ. Β,
σ. 1371, 1372, 1373.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1696.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για οικονοµική ενίσχυση στους εργαζόµενους της
ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης. τόµ. Γ, σ. 2210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2920, 2921.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις, τις συνθήκες εργασίας και τη µη τήρηση των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην εταιρεία «FORTHNET». τόµ. Δ,
σ. 3216, 3217.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στην «ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ». τόµ. Δ, σ. 3218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευ-
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µένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3241.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις των εργαζοµένων στην Ένωση Αγροτικού Συνεταιρισµού Τρικάλων που αρνήθηκαν να υπογράψουν ατοµικές
συµβάσεις εργασίας. τόµ. Ε, σ. 3602, 3603.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά α) µε τη νοµοθετική επιλογή περί ένταξης των φορέων
κοινωνικής µέριµνας της Δράµας σε ένα ενιαίο ΝΠΔΔ υπό
την επωνυµία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» και β) µε την επαναφορά του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Δράµας σε
καθεστώς οικονοµικής και διοικητικής αυτοτέλειας. τόµ. Ε,
σ. 3604, 3605, 3606, 3607, 3608.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε, σ. 3628.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4002.
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην µυστική ονοµαστική
ψηφοφορία για την εκλογή Κοσµητόρων και Γραµµατέων
της Βουλής, της Γ’ Συνόδου της ΙΕ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 12.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 42.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2823-2825.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4146-4148.
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 294-296,
304, 333, 334, 338, 339, 366, 373, 374, 386.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 386,
387.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 386, 387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1018.
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυ-

πουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 37, 38.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4142, 4143, 4215, 4232.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 4234.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 115-117.
Αναφορά της στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
κέντρο της Αθήνας. τόµ. Δ, σ. 3044.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3044-3046.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο: α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
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προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την
εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1432-1434, 1472-1474.σ. 1638.
Αναφορά του στον αριθµό των συνεδριάσεων που θα διεξαχθεί η συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις" λόγω του πλήθους των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Β, σ. 1470.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1777.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3029.
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 225, 227.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενίσχυση
της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Σερρών µε αστυνοµικό προσωπικό για τις ανάγκες φρούρησης της ανασκαφής στην
Αµφίπολη. τόµ. Β, σ. 1412, 1413.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Π. Βογιατζή και Ι. Μιχελάκη. τόµ. Γ, σ. 2305.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2837,
2838.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2837, 2838, 2839.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ. κ. Η.

Κασιδιάρη, Θ. Κωνσταντινίδη, Φ. Αραµπατζή, Η. Παναγιώταρου, Κ. Μπαρµπαρούση, Ε. Μπούκουρα, Δ. Αναγνωστάκη και Ν. Ταγαρά. τόµ. Δ, σ. 3323.
ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2099.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2585.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2888.
ΚΟΔΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κτηνοτροφία της χώρας µας. τόµ. Β, σ. 1128, 1129, 1139, 1147,
1150.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3867, 3868.
ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διάρκεια της συνεδρίασης και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Α, σ. 59.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 60, 64, 199, 200, 201, 204, 209, 338, 340, 420,
421, 425, 426, 432, 435, 437, τόµ. Β, σ. 893, 896, 897,
898, 899, 900, 901, 902, 903, 906, 907, 909, 910, 938,
940, 944, 1026, 1029, 1032, 1034, 1035, 1036, 1037,
1192, 1442, 1447, 1449, 1509, 1511, 1514, 1520, 1521,
1522, 1583, 1586, 1589, 1590, 1599, 1600, 1606, 1641,
1646, τόµ. Γ, σ. 1792, 2526, 2528, 2591, 2592, 2594,
2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2602, 2603, τόµ. Δ, σ.
2680, 2879, 2880, 2882, 2883, 3009, 3012, 3017, 3020,
3040, 3044, 3047, 3050, 3053, 3054, 3056, 3245, 3246,
3247, 3251, 3254, 3255, 3259, 3260, 3586, 3591, 3592,
τόµ. Ε, σ. 3605, 3606, 3607, 3608, 3614, 3615, 3903,
3906, 3907, 3908, 4013, 4014, 4015, 4017, 4019, 4023,
4025, 4026.
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Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 187.
Οµιλία της στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013 και επί του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους
2015. τόµ. Α, σ. 586.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί προσωπικού θέµατος.
τόµ. Β, σ. 893, 910, 911, 1037, 1524, 1600, τόµ. Δ, σ.
3012, 3040.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε ερώτηση, σχετικά µε
τη Μονάδα Οδοντιατρικής Περίθαλψης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκάδας. τόµ. Β,
σ. 1189.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στον αριθµό συνεδριάσεων που θα διεξαχθεί η συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο: α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου
2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’)
και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή,
µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις" λόγω του πλήθους των
τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. τόµ. Β, σ. 1445, 1514,
1515.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στην εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της ΑπόφασηςΠλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου

της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1511, 1515, 1520,
1522.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’)
και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή,
µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1602.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έκδοση
πινάκων διάθεσης και κατάταξης προσωπικού Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. Β, σ. 1655, 1656.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε το ενδεχόµενο να εισαχθεί η εκµάθηση της αλβανικής γλώσσας στα σχολεία της χώρας µας. τόµ. Δ, σ.
2681.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη συνταγµατική Αναθεώρηση. τόµ. Δ, σ. 2692.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2842.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3259.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη ρύθµιση των όρων παραγωγής και διακίνηση
άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης. τόµ. Ε, σ. 3600.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά α) µε τη νοµοθετική επιλογή περί ένταξης των φορέων κοινωνικής µέριµνας της Δράµας
σε ένα ενιαίο ΝΠΔΔ υπό την επωνυµία «Κέντρο Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» και β) µε την επαναφορά του Θεραπευτηρίου Χρόνιων
Παθήσεων Δράµας σε καθεστώς οικονοµικής και διοικητικής αυτοτέλειας. τόµ. Ε, σ. 3607.
Οµιλία της στο πολιτικό µνηµόσυνο εις µνήµην του Αθανάσιου Κανελλόπουλου, πρώην Αντιπροέδρου Κυβέρνησης
και Βουλευτή, µε αφορµή τη συµπλήρωση είκοσι ετών από
το θάνατό του. τόµ. Ε, σ. 3811.
Οµιλία της στη συζήτηση για τον ορισµό προθεσµίας,
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σύµφωνα µε το άρθρο 119 του Κανονισµού της Βουλής, υποβολής της έκθεσης Επιτροπής για την Αναθεώρηση του
Συντάγµατος. τόµ. Ε, σ. 3818.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ.
Ε, σ. 4326.
ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1020.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2242,
2597.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2597.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2846, 2847.
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2239-2241, 2274,
2275, 2605, 2617.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2274,
2605, 2616, 2617, 2606.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα ζητήµατα
που εγείρονται από την παραχώρηση σε ιδιώτες των µεγάλων περιφερειακών αεροδροµίων. τόµ. Δ, σ. 2706, 2708.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2889.
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1560.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 126, 127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2816.
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 76, 91, 92, 93, 95, 136.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη
διάρκεια της συνεδρίασης και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Α, σ. 82.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των

αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 315, 320,
321.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. Β, σ. 1196.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1196,
1447, 1464, τόµ. Δ, σ. 3234, 3275, 3278, 3287, τόµ. Ε, σ.
3728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο: α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την
εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1447, 1453, 1466, 1467, 1520, 1582, 1583.
Αναφορά του στην εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών
που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1520.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στη
Νοµική µεταξύ ΜΑΤ και φοιτητών. τόµ. Β, σ. 1582.
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 2015". τόµ. Δ, σ. 2900, 2901.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3232,
3253, 3255, 3259, 3278, 3279, 3285.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3232-3234, 3251,
3252, 3253, 3255, 3259, 3278, 3282, 3285, 3313.
Οµιλία του επί της τροποποίησης, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2075 και ειδικό 151 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες
διατάξεις", που αφορά ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε την εξ
αποστάσεως παρακολούθηση µαθηµάτων και εργαστηρίων
και το δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις κρατουµένων,
καταδίκων και υποδίκων. τόµ. Δ, σ. 3313.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης καταβολής των εκλογικών αποζηµιώσεων προς τους δηµοτικούς υπαλλήλους του Δήµου Ζακύνθου. τόµ. Ε, σ. 3728.
ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1694.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2854.
ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 198, 199, 200.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 200,
τόµ. Β, σ. 1017.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα

ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’
136) και άλλες διατάξεις». τόµ. Α, σ. 502.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών στο προς συζήτηση νοµοσχέδιο του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του
Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’ 136) και άλλες διατάξεις". τόµ. Α,
σ. 502.
Οµιλία της σχετικά µε τον µεγάλο όγκο τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών
και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» και τον χρόνο οµιλίας των
Βουλευτών. τόµ. Β, σ. 1004, 1017.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1017.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1487.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
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ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1687.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2786-2788.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 227-229.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 314,
τόµ. Δ, σ. 2696.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 314, 315.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013 και επί του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους
2015. τόµ. Α, σ. 594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1484.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη συνταγµατική Αναθεώρηση. τόµ. Δ, σ. 2690, 2691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-

ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3078.
ΚΟΥΪΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 80, 81, 82.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 82, τόµ.
Β, σ. 1449, 1456, 1457, 1459, 1467, τόµ. Γ, σ. 2241,
2242, 2261, 2278, 2311, 2592, 2594, 2597, 2614, τόµ. Δ,
σ. 2856, 2872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο: α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την
εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1449, 1456, 1461, 1462, 1503, 1504, 1580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2520, 2521, 2594,
2613, 2614.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού της
Τουρκίας κ. Αχµέτ Νταβούτογλου. τόµ. Δ, σ. 2872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2872.
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ)
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 197.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αδιάθετες
ποσότητες φασολιών Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) Καστοριάς και τις παράνοµες «ελληνοποιήσεις» τους. τόµ. Α, σ. 286, 287.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των τευτλοπαραγωγών της χώρας. τόµ. Α, σ. 528, 529.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταπολέµηση και την εξάλειψη καταρροϊκού πυρετού στην Αιτωλοακαρνανία. τόµ. Α, σ. 535, 536.

103
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προκήρυξη θέσεων ερευνητών αγροτικής ανάπτυξης. τόµ. Α, σ.
537, 538, 539.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 537,
τόµ. Β, σ. 940, τόµ. Ε, σ. 4015, 4026, 4027.
Αναφορά του στον καταρροϊκό πυρετό των αιγοπροβάτων και στην ανάγκη αποζηµίωσης των κτηνοτρόφων. τόµ.
Α, σ. 537, 539, 540, 541.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των αµπελοκαλλιεργητών και των
ελαιοκαλλιεργητών της Λευκάδας. τόµ. Α, σ. 539, 540,
541.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα που απασχολούν τον αγροτικό πληθυσµό της χώρας όπως καταρροϊκός πυρετός, επιδοτήσεις βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, απόδοση ειδικού φόρου πετρελαίου. τόµ. Β, σ. 939, 940, 941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1005.
Οµιλία του σχετικά µε τον µεγάλο όγκο τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών
και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» και τον χρόνο οµιλίας των
Βουλευτών. τόµ. Β, σ. 1005.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία του ελληνικού µελιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. τόµ. Β,
σ. 1102, 1103.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προσλήψεις ερευνητών χωρίς κεντρικό σχεδιασµό στον Οργανισµό
«ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ». τόµ. Β, σ. 1104, 1105.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κτηνοτροφία της χώρας µας. τόµ. Β, σ. 1137, 1140, 1141, 1148,
1149, 1150, 1151, 1152, 1153.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις από τον ΕΛΓΑ στους αγρότες που επλήγησαν από
τη χαλαζόπτωση στο Νοµό Σερρών. τόµ. Β, σ. 1378, 1379,
1380.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ποσό που
θα δοθεί ως εξισωτική αποζηµίωση στους κτηνοτρόφους
για την παραγωγική δραστηριότητα του 2013. τόµ. Β, σ.
1566, 1567, 1568.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στην Συνεταιριστική Ένωση Σύκων και Ξηρών Καρπών
(ΣΥΚΙΚΗ). τόµ. Γ, σ. 2024, 2025.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των αµπελοκαλλιεργητών Δαµασίου-Τυρνάβου του
Νοµού Λαρίσης, αλλά και όλης της Θεσσαλίας, για τις ζηµιές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους από τον περονόσπορο. τόµ. Γ, σ. 2026, 2027, 2028.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-

ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3050, 3051, 3052.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4015, 4026, 4027.
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου ΗΠΑ-ΕΕ. τόµ. Β, σ. 1178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1799, 2093.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στην Συνεταιριστική Ένωση Σύκων και Ξηρών Καρπών
(ΣΥΚΙΚΗ). τόµ. Γ, σ. 2023, 2024, 2025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2598, 2599.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους πλειστηριασµούς των ακινήτων. τόµ. Δ, σ. 2705, 2706.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2871, 2873.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 4074.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4076.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4152.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 111.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 323, 362.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1038.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο: α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
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β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την
εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1450, 1456, 1461, 1462, 1634, 1635, 1636.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2569.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2811,
τόµ. Ε, σ. 4089, 4231.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2811.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3877.
Αναφορά της στον µεγάλο όγκο τροπολογιών που έχουν
κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Πράξεις εισφοράς σε γη
και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3980.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3980, 4010, 4017, 4089.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4148-4150, 4219, 4226,
4230, 4231, 4234.
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 983.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2308, 2309, 2310.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2310,
τόµ. Ε, σ. 4185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2793.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπόθεση
του κρατούµενου Νίκου Ρωµανού. τόµ. Δ, σ. 3223, 3225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3242, 3285, 3286.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3243,
3285, 3286.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4184, 4185.
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 131,
136.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 137, 140.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη
διάρκεια της συνεδρίασης και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Α, σ. 139.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3242.
ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
λήψης πρωτοβουλιών της Ελλάδας για την Ευρωµεσογειακή Συνεργασία και τη διεύρυνση του FORUM Δυτικής Μεσογείου. τόµ. Δ, σ. 2678, 2679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4029.
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως του
Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 74.
Αναφορά του στη µνήµη του Ελευθερίου Βενιζέλου, µε αφορµή τη συµπλήρωση εκατόν πενήντα χρόνων από τη γέννησή του τόµ. Α, σ. 418.
Αναφορά του στην κατάθεση µεγάλου όγκου τροπολογιών στα προς συζήτηση νοµοσχέδια. τόµ. Β, σ. 665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
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διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 665.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1167,
1174, 1186, τόµ. Γ, σ. 2254, 2261, 2267, 2287, 2509,
2534, 2605, 2616, 2617, 2618, 2619, τόµ. Ε, σ. 3974,
4003, 4013, 4123, 4126, 4141.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου ΗΠΑ-ΕΕ. τόµ. Β, σ. 1174,
1185, 1186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2254, 2261, 2285,
2287, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2533, 2534, 2615,
2616, 2617, 2618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3016, 3017, 3083.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3247.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3247.
Οµιλία του στο πολιτικό µνηµόσυνο εις µνήµην του Αθανάσιου Κανελλόπουλου, πρώην Αντιπροέδρου Κυβέρνησης
και Βουλευτή, µε αφορµή τη συµπλήρωση είκοσι ετών από
το θάνατό του. τόµ. Ε, σ. 3810.
Οµιλία του στο πολιτικό µνηµόσυνο εις µνήµην του Ιωάννη Χαραλαµπόπουλου, πρώην Υπουργού και Αντιπροέδρου
Κυβερνήσεως και Βουλευτή. τόµ. Ε, σ. 3873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3974, 4002, 4003, 4013.
Αναφορά του στον µεγάλο όγκο τροπολογιών που έχουν
κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Πράξεις εισφοράς σε γη
και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4141, 4206, 4212.
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1570,
1572, τόµ. Δ, σ. 2855.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων ανα-

στολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2527, 2528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2855, 2856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4169, 4170.
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 131, 132.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 294,
335, τόµ. Β, σ. 1037, τόµ. Γ, σ. 2267, 2619, τόµ. Δ, σ.
3276, 3315, 3591, 3592, τόµ. Ε, σ. 4219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 298, 299,
335, 340, 361, 383.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα
ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’
136) και άλλες διατάξεις». τόµ. Α, σ. 507, 508, 509.
Συλλυπητήρια αναφορά του στη µνήµη του Γιάννη Χαραλαµπόπουλου. τόµ. Α, σ. 508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 887, 906, 995,
1037.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου ΗΠΑ-ΕΕ. τόµ. Β, σ. 1176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
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Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1500,
1501, 1503, 1629, 1630, 1646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1795, 2090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2519, 2619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2740 - 2743.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3257.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3257, 3316.
Οµιλία του επί της τροποποίησης, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2075 και ειδικό 151 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες
διατάξεις", που αφορά ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε την εξ
αποστάσεως παρακολούθηση µαθηµάτων και εργαστηρίων
και το δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις κρατουµένων,
καταδίκων και υποδίκων. τόµ. Δ, σ. 3316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 3593.
Οµιλία του στο πολιτικό µνηµόσυνο εις µνήµην του Αθανάσιου Κανελλόπουλου, πρώην Αντιπροέδρου Κυβέρνησης
και Βουλευτή, µε αφορµή τη συµπλήρωση είκοσι ετών από
το θάνατό του. τόµ. Ε, σ. 3810.
Οµιλία του στη συζήτηση για τον ορισµό προθεσµίας,
σύµφωνα µε το άρθρο 119 του Κανονισµού της Βουλής, υποβολής της έκθεσης Επιτροπής για την Αναθεώρηση του
Συντάγµατος. τόµ. Ε, σ. 3831, 3832.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4206, 4210, 4219, 4220,
4227.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 983.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3265.
ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3022.
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2916.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση της επικοινωνιακής κατάτµησης που υπαγορεύει ο
Χάρτης Συχνοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. τόµ.
Ε, σ. 3612.
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 229, 230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2818.
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως του
Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 92, 93.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 209, 210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την ε-
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φαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1486,
1493, 1643, 1645.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1496,
τόµ. Γ, σ. 2563, τόµ. Δ, σ. 3053, 3056.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τη νοµοθετική επιλογή περί της ένταξης των φορέων κοινωνικής µέριµνας της Δράµας σε ένα ενιαίο ΝΠΔΔ υπό την επωνυµία "Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης". τόµ.
Γ, σ. 2023.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2102.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τη νοµοθετική επιλογή περί ένταξης
των φορέων κοινωνικής µέριµνας της Δράµας σε ένα ενιαίο ΝΠΔΔ υπό την επωνυµία "Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης". τόµ.
Γ, σ. 2563.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
κέντρο της Αθήνας. τόµ. Δ, σ. 3052.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3052, 3053, 3054.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά α) µε τη νοµοθετική επιλογή περί ένταξης των φορέων
κοινωνικής µέριµνας της Δράµας σε ένα ενιαίο ΝΠΔΔ υπό
την επωνυµία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» και β) µε την επαναφορά του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Δράµας σε
καθεστώς οικονοµικής και διοικητικής αυτοτέλειας. τόµ. Ε,
σ. 3604, 3605, 3606, 3607, 3608.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4199.
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις παρεµβάσεις της διοίκησης του ΟΚΑΝΑ εις βάρος των κέντρων πρόληψης και των εργαζοµένων τους. τόµ. Α, σ. 409, 410.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. τόµ. Γ, σ. 2559,
2560.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογι-

σµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3001, 3017, 3018.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4144, 4145, 4146, 4206,
4216, 4231, 4232.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 4231.
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 128.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 302-304,
342-344, 384.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 639,
902, 908, 948, 956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 643, 901, 902,
907, 908, 955, 956, 974, 1006, 1031.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Ειδικού Δηµοτικού Σχολείου
Τρικάλων. τόµ. Β, σ. 1658, 1659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2844.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2821.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 193.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των οικονοµικών προβληµάτων του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. τόµ. Β, σ. 1106, 1107.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την τοποθέτηση δεκαπέντε υγειονοµικών υπαλλήλων από τη Θεσσαλονίκη σε νοσοκοµεία της Αθήνας. τόµ. Β, σ. 1191.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη βροχόπτωση στην περιοχή της Χαλκιδικής. τόµ. Β, σ. 1373, 1374.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την ε-
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φαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1692.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των
εργαζοµένων-απολυµένων στο κλειστό, πλέον, εργοστάσιο
"ΦΑΝΚΟ", (πρώην "ΤΡΙΚΟΛΑΝ"), µε έδρα τη Νάουσα,
στην περιφερειακή ενότητα Ηµαθίας. τόµ. Γ, σ. 2219,
2220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2916.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 94, 95.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της της διαχείρισης του νέου ΕΣΠΑ. τόµ. Β, σ.
1405, 1406.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2868, 2875.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2875,
3316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3865, 3866, 3890, 3907,
3908.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2261.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2868, 2869.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 2869.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4167, 4168.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 266.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 297, 298,
299, 310, 319, 320, 322, 323, 326, 386, 387.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 316,
319, 320, 327, 328, 329, 383, 386, 389, 487, 500, 501,
504, 505, 506, 509, 594, 595, 596, 597, 600, τόµ. Β, σ.
672, 673, 886, 887, 897, 898, 899, 901, 909, 910, 1025,
1026, 1160, 1166, 1167, 1174, 1175, 1182, 1186, 1429,
1436, 1449, 1460, 1464, 1466, 1471, 1484, 1486, 1511,
1514, 1515, 1521, 1522, 1512, 1523, 1569, 1570, 1571,
1572, 1573, 1574, 1579, 1589, 1600, 1610, 1649, τόµ. Γ,
σ. 2242, 2260, 2600, 2607, 2614, 2616, 2619, 2620, τόµ.
Δ, σ. 2692, 2696, 2698, 3001, 3102, 3226, 3246, 3247,
3266, 3269, 3270, 3275, 3276, 3278, 3282, 3285, 3287,
3315, τόµ. Ε, σ. 3638, 3654, 3655, 4196, 4211, 4228,
4232, 4234.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 328, 329,
386, 596, 597, τόµ. Β, σ. 910, 911, τόµ. Β, σ. 1648, τόµ. Ε,
σ. 3654, 4234.
Αναφορά της επί της διαδικασίας της διαβίβασης δικογραφίας που αφορά στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο
Παπανδρέου και στους πρώην Υπουργούς Οικονοµικών
κ.κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και Ευάγγελο Βενιζέλο.
τόµ. Α, σ. 389.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών στο προς συζήτηση νοµοσχέδιο του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του
Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’ 136) και άλλες διατάξεις". τόµ. Α,
σ. 504.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα
ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’
136) και άλλες διατάξεις». τόµ. Α, σ. 504, 506, 507, 508,
509.
Οµιλία της στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013 και επί του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους
2015. τόµ. Α, σ. 594, 595, 597.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 672, 673, 897,
900, 909, 910, 911, 1026, 1028.
Αναφορά της στην κατάθεση µεγάλου όγκου τροπολογιών στα προς συζήτηση νοµοσχέδια. τόµ. Β, σ. 885.
Αναφορά της στην κατάληψη της Πρυτανείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. τόµ. Β, σ. 897, 900.
Παρέµβασή της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη
άµεσων µέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων και την
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αποκατάσταση των ζηµιών από τη νεροποντή στη Δυτική Αθήνα και τον Πειραιά. τόµ. Β, σ. 1159.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου ΗΠΑ-ΕΕ. τόµ. Β, σ. 1166,
1167, 1182, 1184, 1185.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο: α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την
εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1429, 1434, 1436, 1449, 1453, 1456, 1457, 1461, 1465,
1485, 1486, 1487, 1493, 1497, 1500, 1503, 1506, 1511,
1512, 1519, 1520, 1522, 1523, 1569, 1570, 1572, 1589,
1610, 1643-1645, 1646, 1648, 1649.
Αναφορά της στον αριθµό συνεδριάσεων που θα διεξαχθεί η συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο: α) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’)
και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή,
µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις" λόγω του πλήθους των
τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. τόµ. Β, σ. 1432, 1434,
1471, 1514, 1515.
Αναφορά της στην εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών
που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1511, 1512, 1519,
1520, 1522, 1523, 1579, 1589, 1644.
Αναφορά της στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στη
Νοµική µεταξύ ΜΑΤ και φοιτητών. τόµ. Β, σ. 1569, 1570,
1645.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2259, 2260, 2604,
2605, 2615, 2616.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη συνταγµατική Αναθεώρηση. τόµ. Δ, σ. 2696, 2697, 2698, 2701.
Αναφορά της στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3002,
3241, 3247, 3253, 3254, 3255, 3256, 3275, 3276, 3282,
3283, 3284, 3286, 3287, 3315.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3002.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3241, 3246, 3247,
3253, 3254, 3255, 3256, 3263, 3272, 3275, 3276, 3282,
3283, 3286, 3287, 3313, 3315.
Οµιλία της επί της τροποποίησης, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2075 και ειδικό 151 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες
διατάξεις", που αφορά ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε την εξ
αποστάσεως παρακολούθηση µαθηµάτων και εργαστηρίων
και το δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις κρατουµένων,
καταδίκων και υποδίκων. τόµ. Δ, σ. 3313, 3315.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε, σ. 3636, 3639, 3653, 3654.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντί-
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δας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4196, 4199, 4200, 4206,
4209, 4210, 4211, 4212, 4216, 4219, 4224, 4225, 4232,
4234, 4235.
Αναφορά της στην καταγγελία Βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, περί απόπειρας χρηµατισµού του για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε, σ. 4200, 4224,
4225, 4230, 4234, 4235.
Λ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 438.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Π. Βογιατζή και Ι. Μιχελάκη. τόµ. Γ, σ. 2304.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις πληροφορίες περί µειώσεως της δυναµικότητας του στρατοπέδου
«ΚΟΥΒΕΛΙΔΗ» στον Πολιχνίτο Λέσβου. τόµ. Δ, σ. 3215.
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 162.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους ειδικευµένους γιατρούς εργασίας. τόµ. Β, σ. 942, 943, 944.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 948,
τόµ. Ε, σ. 4155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Κύρωση
του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας για τις υπηρεσίες υγείας σε περιπτώσεις καταστροφών». τόµ. Β, σ. 948.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των αµπελοκαλλιεργητών Δαµασίου-Τυρνάβου του
Νοµού Λαρίσης, αλλά και όλης της Θεσσαλίας, για τις ζηµιές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους από τον περονόσπορο. τόµ. Γ, σ. 2026, 2027, 2028.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2859, 2860.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στην «ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ». τόµ. Δ, σ. 3217, 3218.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις των εργαζοµένων στην Ένωση Αγροτικού Συνεταιρισµού Τρικάλων που αρνήθηκαν να υπογράψουν ατοµικές
συµβάσεις εργασίας. τόµ. Ε, σ. 3602, 3603.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υγείας: α) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τα µεταδοτικά
νοσήµατα", β) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τα µη µεταδοτικά νοσήµατα και την προαγωγή της υγείας" και γ) "Κύρωση του
Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµο-

κρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας
για την ενίσχυση των συστηµάτων υγείας". τόµ. Ε, σ. 4124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4155-4157, 4189, 4203.
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της προτάσεως του
Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Α, σ.
15, 16.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 15, 19, 79, 117, 118, 132, 134, 135, 140.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 131,
141, 145, 233, 234, 248, 249, 501, 599, 600, 601, 603,
609, τόµ. Γ, σ. 2097, 2100, 2104, τόµ. Δ, σ. 2856, 3006,
3032, 3056, 3084, 3333, 3591, 3592.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη
διάρκεια της συνεδρίασης και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Α, σ. 139.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών στο προς συζήτηση νοµοσχέδιο του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του
Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’ 136) και άλλες διατάξεις". τόµ. Α,
σ. 426, 494, 495, 505, 494, 495, 504, 505.
Συλλυπητήρια αναφορά του στη µνήµη του Γιάννη Χαραλαµπόπουλου. τόµ. Α, σ. 508.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013 και επί του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους
2015. τόµ. Α, σ. 599, 600, 601, 609.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1806, 1811, 1812, 2098, 2100, 2101,
2104, 2105.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 2734,
3006.
Αναφορά του επί της πρότασης του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου για αναβολή της
συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015", λόγω της διαπραγµάτευσης της Κυβέρνησης µε την τρόικα. τόµ. Δ, σ. 2734.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών
οικονοµικού έτους 2015" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Δ, σ. 2734.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2847, 2856, 3006, 3007,
3008, 3051, 3053, 3054, 3056.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού της
Τουρκίας κ. Αχµέτ Νταβούτογλου. τόµ. Δ, σ. 2856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τη-
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λεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 3333, 3336, 3591, 3592.
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 313, 314.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ολοκλήρωσης της γέφυρας Γκολφαρίου στα Τρίκαλα και
την ενηµέρωση για το ύψος της συνολικής δαπάνης του έργου. τόµ. Α, σ. 542.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη µεταφορά µαθητών δύο µήνες µετά την έναρξη
της σχολικής χρονιάς. τόµ. Β, σ. 1563, 1564, 1565, 1566.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2802, 2803.
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 34-36.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δυνατότητα διδασκαλίας µελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των ελληνικών δηµόσιων πανεπιστηµίων σε ιδιωτικά πανεπιστήµια. τόµ. Α, σ. 285.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την έλλειψη καθαριότητας στις πανεπιστηµιακές
σχολές της χώρας. τόµ. Β, σ. 1156, 1157, 1158.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1158,
τόµ. Γ, σ. 2213, 2239, 2244, 2260, 2261, 2290, 2310,
2311, 2313, 2519, 2570, 2582, 2594, 2597, 2607, 2608,
τόµ. Δ, σ. 2680, τόµ. Ε, σ. 4158, 4181, 4184, 4192.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1671.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δυνατότη-

τες ανάθεσης διδασκαλίας µαθηµάτων σε πτυχιούχους ΠΕ
15 του κλάδου της Οικιακής Οικονοµίας. τόµ. Γ, σ. 2213,
2214.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
πρόσληψης εκπαιδευτικών για την επαναλειτουργία του
σχολείου «18 Άνω». τόµ. Γ, σ. 2215, 2216.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του Τµήµατος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στο ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα από την έλλειψη
διδακτικού προσωπικού. τόµ. Γ, σ. 2217, 2218.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την
οποία οι απόφοιτοι κυπριακών λυκείων θεωρούνται αλλογενείς αλλοδαποί. τόµ. Γ, σ. 2224, 2225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2226, 2239, 2244,
2251, 2253, 2254, 2255, 2256, 2260, 2290, 2295, 2309,
2310, 2311-2313, 2512, 2513, 2570, 2571, 2576, 2582,
2589, 2591, 2592, 2594, 2596, 2597, 2601, 2608, 2610,
2613, 2614, 2615, 2616.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ίδρυση
Ανώτατης Σχολής Επιστήµης και Τεχνολογίας και Ινστιτούτου Πετρελαίου στην πόλη της Καβάλας. τόµ. Γ, σ. 2567,
2568.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2613.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ενδεχόµενο να εισαχθεί η εκµάθηση της αλβανικής γλώσσας στα
σχολεία της χώρας µας. τόµ. Δ, σ. 2680, 2681, 2682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3064.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4158, 4159, 4170, 4181,
4184, 4185, 4186, 4192, 4198, 4201.
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 69.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2832.
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 37, 40,
45, τόµ. Δ, σ. 2740, 3101.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 52.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1011.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δυνατότητες ανάθεσης διδασκαλίας µαθηµάτων σε πτυχιούχους ΠΕ
15 του κλάδου της Οικιακής Οικονοµίας. τόµ. Γ, σ. 2213,
2214.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον τρόπο
χρηµατοδότησης του έργου «Βυτίνας-Αρχαίας Ολυµπίας
και της παράκαµψης Λαγκαδίων» και το χρονοδιάγραµµα
κατασκευής του. τόµ. Δ, σ. 2708, 2709.
Αναφορά του στις φθορές των εδράνων που γίνονται κατά τις επισκέψεις των µαθητών στη Βουλή. τόµ. Δ, σ. 2709.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών
οικονοµικού έτους 2015" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Δ, σ. 2734.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2734-2737, 2738, 2739, 2740.
Μ
ΜΑΚΡΗ - ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 68, 69.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1605.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στη διαδικασία αναγνώρισης των τίτλων επαγγελµατικής ισοδυναµίας από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (ΣΑΕΠ). τόµ. Β, σ. 1657, 1658.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2289.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2905.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3879.
ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ (ΖΕΤΤΑ)
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 67.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1674.
ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ
Επιστολή της Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνου Καµµένου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι µετά από οµόφωνη απόφαση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, η Βουλευτής δεν ανήκει πλέον στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ.
Α, σ. 8.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 53, 54.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 54, τόµ.
Β, σ. 887, 996, 997, τόµ. Β, σ. 1006, τόµ. Γ, σ. 2267, τόµ.
Ε, σ. 3650, 3908.
Επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει την προσχώρησή της
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. Α, σ. 428.
Επιστολή της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Παρίση
Μουτσινά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει ότι η Βουλευτής εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. Α, σ. 429.
Αναφορά της στην κατάθεση µεγάλου όγκου τροπολο-
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γιών στα προς συζήτηση νοµοσχέδια. τόµ. Β, σ. 885.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 891, 893, 994,
995, 1006, 1041-1043.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 893.
Οµιλία της σχετικά µε τον µεγάλο όγκο τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών
και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» και τον χρόνο οµιλίας των
Βουλευτών. τόµ. Β, σ. 1006.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο: α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την
εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1445, 1520, 1523.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2268-2270, 2523.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2800.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3261-3263, 3284,
3316.
Αναφορά της στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3284.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μετα-

φορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 3305, τόµ. Ε, σ. 3623, 3652.
Οµιλία της επί της τροποποίησης, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2075 και ειδικό 151 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες
διατάξεις", που αφορά ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε την εξ
αποστάσεως παρακολούθηση µαθηµάτων και εργαστηρίων
και το δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις κρατουµένων,
καταδίκων και υποδίκων. τόµ. Δ, σ. 3316.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3864, 3902.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4002, 4005.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4163.
ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3000.
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 136, 137, 138.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταγγελίες της Κοµισιόν περί περιβαλλοντικών καταστροφών από
την υπέρµετρη ανάπτυξη αιολικών πάρκων σε Εύβοια, Σκύρο και Κρήτη. τόµ. Α, σ. 531.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις
στη δηµόσια διοίκηση. τόµ. Β, σ. 1425, 1426, 1427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2928-2930.
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 2015". τόµ. Δ, σ. 3110.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ. κ. Η.
Κασιδιάρη, Θ. Κωνσταντινίδη, Φ. Αραµπατζή, Η. Παναγιώταρου, Κ. Μπαρµπαρούση, Ε. Μπούκουρα, Δ. Αναγνωστάκη και Ν. Ταγαρά. τόµ. Δ, σ. 3325.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή µονάδας επεξεργασίας λυµατολάσπης στα Ιωάννινα.
τόµ. Ε, σ. 3601.
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Οµιλία του στο πολιτικό µνηµόσυνο εις µνήµην του Ιωάννη Χαραλαµπόπουλου, πρώην Υπουργού και Αντιπροέδρου
Κυβερνήσεως και Βουλευτή. τόµ. Ε, σ. 3876.
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3040.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3041.
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 129.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των τευτλοπαραγωγών της χώρας. τόµ. Α, σ. 527, 528, 529.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων µη επιβάρυνσης των αγροτών µε την επιστροφή ή την
έκπτωση ΦΠΑ σε συνάρτηση µε τους εκκοκιστές-εµπόρους
βάµβακος. τόµ. Β, σ. 1125.
Αναφορά της στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στη
Νοµική µεταξύ ΜΑΤ και φοιτητών. τόµ. Β, σ. 1579.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1579,
τόµ. Γ, σ. 2278, 2279, 2285, 2286, 2287, 2534, 2575,
2609, τόµ. Ε, σ. 3974, 4002, 4015, 4023, 4028, 4029,
4061, 4063, 4067, 4068, 4077.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1579, 1581.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2251, 2284, 2285,
2287, 2594, 2596, 2612.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογι-

σµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2799.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3974, 3985-3987, 4002, 4010, 4015,
4022-4023, 4061, 4063, 4067, 4068.
Αναφορά της στον µεγάλο όγκο τροπολογιών που έχουν
κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Πράξεις εισφοράς σε γη
και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4010.
Αναφορά της στην καταγγελία Βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, περί απόπειρας χρηµατισµού του για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε, σ. 4022.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2817.
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διάρκεια της συνεδρίασης και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Α, σ. 138, 139.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 89, 91, 93, 97, 141, 143, 145, 146, 152, 159,
162, 165, 318, 319, 320, 326, 327, 328, 329, 334, 335,
412, 413, 414, τόµ. Β, σ. 647, 648, 650, 660, 661, 665,
672, 673, 984, 987, 989, 990, 992, 993, 994, 995, 996,
997, 999, 1000, 1007, 1009, 1010, 1011, 1017, 1196,
1197, 1427, 1428, 1429, 1435, 1436, 1438, 1606, 1607,
1608, 1609, 1610, 1611, 1613, 1614, 1618, 1622, 1623,
1627, 1628, 1670, 1777, τόµ. Γ, σ. 1780, 2254, 2255,
2533, 2534, 2536, 2537, 2538, 2568, 2569, 2572, 2573,
2574, 2575, 2576, 2582, 2584, 2586, 2604, 2605, 2606,
2607, 2608, 2609, 2610, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616,
2617, 2618, 2619, 2620, 2623, τόµ. Δ, σ. 2792, 2793,
2796, 2797, 2855, 2856, 2861, 2862, 2865, 3029, 3030,
3031, 3032, 3034, 3035, 3036, 3071, 3074, 3215, 3216,
3218, 3219, 3220, 3221, 3224, τόµ. Ε, σ. 3853, 3854,
3855, 3856, 3862, 3987, 3994, 3996, 4184, 4185, 4186,
4187, 4193, 4196, 4198, 4199, 4200, 4204, 4205, 4206.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Α, σ. 328, τόµ. Β, σ. 992, τόµ. Γ, σ. 2537, 2606, 2607,
2610, τόµ. Δ, σ. 3035, τόµ. Ε, σ. 4188,
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη µνήµη του Ελευθερίου
Βενιζέλου, µε αφορµή τη συµπλήρωση εκατόν πενήντα
χρόνων από τη γέννησή του τόµ. Α, σ. 416.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Μπούκουρα, Γ. Κανέλλη, Α. Ματθαιόπουλου, Β. Καπερνάρου και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Β, σ. 660.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
παραχώρησης κτηρίου για τη µεταστέγαση των υπηρεσιών
του Κεντρικού Λιµεναρχείου Χανίων. τόµ. Β, σ. 945, 946.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων,
πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής
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νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού
Διαγωνισµού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ.
989.
Οµιλία του (Προεδρεύων) σχετικά µε τον µεγάλο όγκο
τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα,
τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» και τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Β, σ. 1009, 1017.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον αριθµό συνεδριάσεων
που θα διεξαχθεί η συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο: α) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’)
και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή,
µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις" λόγω του πλήθους των
τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. τόµ. Β, σ. 1432, 1434.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην 41η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεµβρίου 1973. τόµ. Γ,
σ. 1779.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στο θέµα των Σύριων προσφύγων. τόµ. Δ, σ. 3032.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ. κ. Η.
Κασιδιάρη, Θ. Κωνσταντινίδη, Φ. Αραµπατζή, Η. Παναγιώταρου, Κ. Μπαρµπαρούση, Ε. Μπούκουρα, Δ. Αναγνωστάκη και Ν. Ταγαρά. τόµ. Δ, σ. 3331.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην καταγγελία Βουλευτή
των Ανεξάρτητων Ελλήνων, περί απόπειρας χρηµατισµού
του για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε, σ.
3989.
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 165.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις µετεγγρα-

φές των φοιτητών µε σοβαρές παθήσεις. τόµ. Α, σ. 532,
533.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1018.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στη
Νοµική µεταξύ ΜΑΤ και φοιτητών. τόµ. Β, σ. 1570, 1571.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1570,
1571, τόµ. Ε, σ. 4198.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1570, 1571, 1572.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2588.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
των ασφαλιστικών εισφορών στους ελεύθερους επαγγελµατίες. τόµ. Δ, σ. 2675, 2676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4024.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4198, 4199.
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2584.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2801.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 4164.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4165.
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 213-215.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας των χιλιάδων εργαζοµένων στις ηλεκτρονικές εκδόσεις. τόµ. Α, σ. 289, 290.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 421,
τόµ. Δ, σ. 3069, 3071, 3315, 3316, τόµ. Ε, σ. 3620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα
ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’
136) και άλλες διατάξεις». τόµ. Α, σ. 488.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ολοκλήρωσης της γέφυρας Γκολφαρίου στα Τρίκαλα και
την ενηµέρωση για το ύψος της συνολικής δαπάνης του έργου. τόµ. Α, σ. 541, 542.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013 και επί του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους
2015. τόµ. Α, σ. 587.
Αναφορά του στις τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΖ της
Κύπρου. τόµ. Α, σ. 587, τόµ. Β, σ. 997.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. Β, σ. 660.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 997.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον "ξυλοδαρµό εκπαιδευτικών του Εθνικιστικού Μετώπου Εκπαιδευτικών (Ε.Μ.Ε.) εντός σχολικού κτηρίου, κατά την διεξαγωγή
των εκλογών των δασκάλων". τόµ. Β, σ. 1555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρ-

χής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1614, 1615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1999-2001.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Π. Βογιατζή και Ι. Μιχελάκη. τόµ. Γ, σ.
2298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2596, 2597.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3069-3071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε, σ. 3647.
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1034.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων µη επιβάρυνσης των αγροτών µε την επιστροφή ή την
έκπτωση ΦΠΑ σε συνάρτηση µε τους εκκοκιστές-εµπόρους
βάµβακος. τόµ. Β, σ. 1125.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις off-shore εταιρείες.
τόµ. Γ, σ. 1785, 1786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1805, 1806, 2005.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποστελέχωση της ΔΟΥ Θήβας. τόµ. Γ, σ. 2031, 2032.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την φορολόγηση πολυεθνικών εταιρειών στο διαδίκτυο. τόµ. Γ, σ.
2032, 2033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2085, 2103, 2109.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2917.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη ρύθµιση
των όρων παραγωγής και διακίνηση άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης. τόµ. Ε, σ. 3600.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το επίδοµα
θέρµανσης. τόµ. Ε, σ. 3722.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταπολέµηση των φαινοµένων λαθρεµπορίου καυσίµων. τόµ. Ε,
σ. 3723.
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παρακράτηση από το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης των
συντάξεων που λαµβάνουν σε υποκατάσταση της κύριας ασφάλισης, οι µητέρες µε ανήλικο παιδί της Εµπορικής Τράπεζας, οι οποίες εµπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3863/15-72010. τόµ. Α, σ. 413, 414.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1626.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3084.
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 5, 16,
18, 19, 21, 22, 222, 223, 248, 249, 609, τόµ. Γ, σ. 2208,
τόµ. Δ, σ. 2740, 2740, 3101, 3107, τόµ. Ε, σ. 3835, 3852,
3871, 4325, 4342.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της προτάσεως του
Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Α, σ.
15, 16.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013 και επί του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους
2015. τόµ. Α, σ. 600, 601, 608, 609.
Οµιλία του επί της κατάθεσης µε µορφή stick (ψηφιακό
µέσο αποθήκευσης) του Γενικού Προϋπολογισµού του
Κράτους για το οικονοµικό έτος 2015, του τόµου για φορολογικές δαπάνες του 2015, καθώς και των προσαρτηµένων

προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων, λογαριασµών και Ανεξάρτητων Αρχών, οικονοµικού έτους 2015.
τόµ. Γ, σ. 2208.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών
οικονοµικού έτους 2015" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Δ, σ. 2733.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 2734.
Αναφορά του επί της πρότασης του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου για αναβολή της
συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015", λόγω της διαπραγµάτευσης της Κυβέρνησης µε την τρόικα. τόµ. Δ, σ. 2734.
Οµιλία του στο πολιτικό µνηµόσυνο εις µνήµην του Αθανάσιου Κανελλόπουλου, πρώην Αντιπροέδρου Κυβέρνησης
και Βουλευτή, µε αφορµή τη συµπλήρωση είκοσι ετών από
το θάνατό του. τόµ. Ε, σ. 3808.
Αναφορά του στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης για
τη λήψη απόφασης για την υποβολή της έκθεσης Επιτροπής
για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος. τόµ. Ε, σ. 3815.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τη φρικτή επίθεση στο
σχολείο στο Πακιστάν. τόµ. Ε, σ. 3835.
Αναφορά του στον τρόπο διεξαγωγής της ονοµαστικής
ψηφοφορίας για την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε, σ. 3838, 4325, 4341, 4342.
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 168.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίησή του από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κινήµατος "Ανεξάρτητοι Έλληνες" και ενηµερώνει ότι παραµένει στη
Βουλή ως Ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. Δ, σ. 2704.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει την προσχώρηση του
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των «Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών». τόµ. Δ, σ. 2745.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των "Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών" κ. Π. Μουτσινά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γίνεται δεκτή η προσχώρηση του Βουλευτή στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των «Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών». τόµ. Δ, σ. 2746.
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 258.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 439.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1166,
1185, 1186.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου ΗΠΑ-ΕΕ. τόµ. Β, σ. 1167,
1171-1174, 1183, 1184, 1185, 1186.
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Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Π. Βογιατζή και Ι. Μιχελάκη. τόµ. Γ, σ. 2302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2794.
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 2015". τόµ. Δ, σ. 3108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3881, 3904, 3906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4162.
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 118,
506, 516, τόµ. Β, σ. 886, 887, 901, 955, 968, 991, 992,
1000, 1021, 1025, 1165, 1627.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 184, 185, 186.
Συλλυπητήρια αναφορά του στη µνήµη του Γιάννη Χαραλαµπόπουλου. τόµ. Α, σ. 516.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα
ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’
136) και άλλες διατάξεις». τόµ. Α, σ. 516, 517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 636, 886, 895,
896, 897, 899, 901, 902, 903, 906, 907, 958, 959, 968,
969, 993, 1021, 1029, 1030.
Αναφορά του στην κατάληψη της Πρυτανείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. τόµ. Β, σ. 897.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 968, 969,
992, τόµ. Ε, σ. 4187.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου ΗΠΑ-ΕΕ. τόµ. Β, σ. 1165,
1166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινι-

κές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1497.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2804, 2805.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4186, 4187.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 72-74.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 364, 365.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 647,
673, 887, 896, 897, 898, 901, 911, τόµ. Β, σ. 973, 987,
989, 990, 992, 993, 1026, τόµ. Ε, σ. 4193, 4196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 665, 672, 673,
894, 895, 896, 897, 898, 901, 903, 905, 910, 972, 973,
977, 985, 987-989, 990, 993, 995, 1011, 1021, 1026,
1028, 1029, 1030, 1033, 1043, 1044.
Αναφορά του στην κατάθεση µεγάλου όγκου τροπολογιών στα προς συζήτηση νοµοσχέδια. τόµ. Β, σ. 894.
Αναφορά του στην κατάληψη της Πρυτανείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. τόµ. Β, σ. 897.
Οµιλία του σχετικά µε τον µεγάλο όγκο τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών
και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» και τον χρόνο οµιλίας των
Βουλευτών. τόµ. Β, σ. 1021.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2100, 2101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2932-2934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4194, 4196.
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3001.
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 26.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1627.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. Γ, σ. 2298, 2299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε, σ. 3635.
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 459.
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυ-

πουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 77.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κτηνοτροφία της χώρας µας. τόµ. Β, σ. 1141, 1142.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "αποβολή του προέδρου του δεκαπενταµελούς του 2ου ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης, επειδή ζήτησε να γίνεται η έπαρση της ελληνικής
σηµαίας και να ακούγεται ο Εθνικός Ύµνος". τόµ. Β, σ.
1556, 1557.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού της
Τουρκίας κ. Αχµέτ Νταβούτογλου. τόµ. Δ, σ. 2843.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2843, 2844.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 2844.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3620.
ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ)
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 223, 225.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 225,
τόµ. Β, σ. 1573.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα στο νοµό Μαγνησίας. τόµ. Α, σ. 292.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την άµεση στελέχωση µε γιατρούς και λοιπό υγειονοµικό προσωπικό στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου.
τόµ. Β, σ. 1549, 1550.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στη
Νοµική µεταξύ ΜΑΤ και φοιτητών. τόµ. Β, σ. 1573.
Αναφορά του στην εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών
που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’)
και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή,
µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1573.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
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Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1573.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3079-3081, 3082.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3082.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3987, 4019.
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 78, 79.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 453.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2836.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 4196.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4196.
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κτηνοτροφία της χώρας µας. τόµ. Β, σ. 1131, 1148.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1147,
1380.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανέγερση νέου Νοσοκοµείου στην Πρέβεζα. τόµ. Β, σ. 1381.
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 45, τόµ.
Β, σ. 1506, τόµ. Γ, σ. 2598, τόµ. Δ, σ. 3315.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-

φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1506.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 2857.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2857.
Οµιλία του στη συζήτηση για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Η. Κασιδιάρη, Θ. Κωνσταντινίδη,
Φ. Αραµπατζή, Η. Παναγιώταρου, Κ. Μπαρµπαρούση, Ε.
Μπούκουρα, Δ. Αναγνωστάκη και Ν. Ταγαρά. τόµ. Δ, σ.
3310.
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 986, 1021.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την ε-
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φαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1491.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2270.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2883, 2884.
ΜΠΕΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 191, 192.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης περί κατάργησης του κατώτατου ορίου
συντάξεων. τόµ. Β, σ. 1660, 1661.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εταιρεία
"ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.". τόµ. Β, σ. 1662, 1663.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των
εργαζοµένων-απολυµένων στο κλειστό, πλέον, εργοστάσιο
"ΦΑΝΚΟ", (πρώην "ΤΡΙΚΟΛΑΝ"), µε έδρα τη Νάουσα,
στην περιφερειακή ενότητα Ηµαθίας. τόµ. Γ, σ. 2219,
2220.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις εργατικές κατοικίες στον Άγιο Ιωάννη Κέρκυρας. τόµ. Γ, σ. 2221, 2222.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας του τοπικού υποκαταστήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αξιούπολης. τόµ. Γ, σ. 2565, 2566.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
των ασφαλιστικών εισφορών στους ελεύθερους επαγγελµατίες. τόµ. Δ, σ. 2675, 2676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2808-2810.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι συνταξιούχοι του Ταµείου ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. τόµ. Ε, σ. 3610, 3611.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις µειώσεις των επικουρικών συντάξεων σε συνταξιούχους του ΤΕΑΠΕTE µε
βάση το άρθρο 2 του ν.4024/2011. τόµ. Ε, σ. 3805, 3806.
ΜΠΟΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1035, 1036.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1037.
Αναφορά της στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3255,
3271.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3255, 3271.

ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 142.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1491.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1491.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2888, 2889.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού της
Τουρκίας κ. Αχµέτ Νταβούτογλου. τόµ. Δ, σ. 2889.
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ανακοινώνεται ότι απέστειλε προς το Προεδρείο υπεύθυνη δήλωση µε την οποία δηλώνει ότι δεν επιθυµεί να παρευρεθεί στη σηµερινή συνεδρίαση και υπόµνηµα στο οποίο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους κατά τη γνώµη
του δεν πρέπει να αρθεί η ασυλία του. τόµ. Β, σ. 650, 652 659.
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 37, 118,
248, 249, 501, 502, τόµ. Β, σ. 1017, 1035, 1036, 1044,
1670, τόµ. Δ, σ. 3009, τόµ. Ε, σ. 4082.
Συλλυπητήρια αναφορά του στη µνήµη του Γιάννη Χαραλαµπόπουλου. τόµ. Α, σ. 517.
Οµιλία του σχετικά µε τον µεγάλο όγκο τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών
και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» και τον χρόνο οµιλίας των
Βουλευτών. τόµ. Β, σ. 1017.
Αναφορά του επί της πρότασης του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου για αναβολή της
συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
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"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015", λόγω της διαπραγµάτευσης της Κυβέρνησης µε την τρόικα. τόµ. Δ, σ. 2734.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4076.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4082.
ΜΠΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 93.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1621.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2922.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 2923.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το επίδοµα
θέρµανσης. τόµ. Ε, σ. 3721, 3722.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4179.
ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του σε αντικατάσταση του κ. Ανδρέα Ψυχάρη, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. Γ, σ. 1785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµι-

κού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2864, 2865.
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 3296.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3857-3859.
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 64.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 64, 65.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των αµπελοκαλλιεργητών και των
ελαιοκαλλιεργητών της Λευκάδας. τόµ. Α, σ. 539, 540,
541.
Αναφορά του στον καταρροϊκό πυρετό των αιγοπροβάτων και στην ανάγκη αποζηµίωσης των κτηνοτρόφων. τόµ.
Α, σ. 539, 540, 541.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κτηνοτροφία της χώρας µας. τόµ. Β, σ. 1143, 1145.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στη
Νοµική µεταξύ ΜΑΤ και φοιτητών. τόµ. Β, σ. 1604.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1604.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του Τµήµατος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στο ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα από την έλλειψη
διδακτικού προσωπικού. τόµ. Γ, σ. 2217, 2218.
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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 2015». τόµ. Δ, σ. 2814.
Ν
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 134,
τόµ. Β, σ. 1175, τόµ. Δ, σ. 2879, 2880, 3101, τόµ. Ε, σ.
3828.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 134, 135, 136.
Επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά, προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την
οποία ορίζει τον Βουλευτή ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α, σ. 356.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου ΗΠΑ-ΕΕ. τόµ. Β, σ. 1175,
1176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2879.
Οµιλία του στη συζήτηση για τον ορισµό προθεσµίας,
σύµφωνα µε το άρθρο 119 του Κανονισµού της Βουλής, υποβολής της έκθεσης Επιτροπής για την Αναθεώρηση του
Συντάγµατος. τόµ. Ε, σ. 3828.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι από την έναρξη της Γ’
Συνόδου της ΙΕ’ Κοινοβουλευτικής Περιόδου θα συµµετέχει ως συνεργαζόµενος Βουλευτής στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. Α, σ. 10.
Επιστολή του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνου Καµµένου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι από την έναρξη της Γ’ Συνόδου της ΙΕ’ Κοινοβουλευτικής Περιόδου,
ο Βουλευτής θα συµµετέχει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. Α, σ. 9.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 96, 97, 125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα
ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’
136) και άλλες διατάξεις». τόµ. Α, σ. 461, 462, 463.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 463.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
του κόστους του έργου κατασκευής του αυτοκινητόδροµου
Πάτρα-Πύργος. τόµ. Β, σ. 936, 937, 938, 939.
Αναφορά του στην εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών
που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν

ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’)
και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή,
µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1611.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1611.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2747 - 2749.
ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 89.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
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β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1518,
1519.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2901, 2902.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2902.
ΝΤΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 67.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013 και επί του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους
2015. τόµ. Α, σ. 590, 591.
Αναφορά του στην Τουρκική πρόκληση στην ΑΟΖ της
Κύπρου. τόµ. Α, σ. 591.
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 65.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 304, 315,
316, 318, 319, 321, 322, 325, 327, 333, 334, 345, 354,
367, 375, 384, 388, 435.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 305,
315, 316, 318, 384, 387, 412, τόµ. Ε, σ. 4031.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανασφάλιστη εργασία των σχολικών τροχονόµων. τόµ. Α, σ. 412.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποκατάσταση των ζηµιών από τις καταιγίδες
της περασµένης εβδοµάδας. τόµ. Β, σ. 1098, 1099.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη άµεσων µέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων και την
αποκατάσταση των ζηµιών από τη νεροποντή στη Δυτική Αθήνα και τον Πειραιά. τόµ. Β, σ. 1158, 1159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2297.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2892, 2893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες

διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4031, 4072, 4076.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4076.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4166, 4182.
ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 161, 162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 307, 309,
310, 353, 354, 383.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 354,
383.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον συµψηφισµό της εκλογικής αποζηµίωσης των εργαζοµένων µε άλλες δαπάνες στο Δήµο Πατρέων. τόµ. Β, σ. 1552.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των σχολικών φυλάκων και την απόδοση των
ενσήµων τους. τόµ. Β, σ. 1553, 1554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1583.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά: α) µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στους παιδικούς σταθµούς µε τα Προγράµµατα ΕΣΠΑ
και β) µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στους παιδικούς σταθµούς στη Ρόδο µέσω των Προγραµµάτων ΕΣΠΑ. τόµ. Γ, σ. 2028, 2030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3007, 3025, 3026.
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Ξ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 986.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κτηνοτροφία της χώρας µας. τόµ. Β, σ. 1132, 1148.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου ΗΠΑ-ΕΕ. τόµ. Β, σ. 1167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2835.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 4150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4189.
ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 46.
Επιστολή του Προέδρου της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Φώτη Κουβέλη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη µε την οποία γνωστοποιεί ότι η Βουλευτής ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής
Αριστεράς για τη Γ’ Σύνοδο της ΙΕ’ Κοινοβουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α, σ. 158.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
κατάρρευσης των µικροµεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων και την αναστολή ανάθεσης δηµοσίων έργων λόγω µη
ολοκλήρωσης του θεσµικού πλαισίου. τόµ. Α, σ. 280, 281.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα
ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’
136) και άλλες διατάξεις». τόµ. Α, σ. 495, 496.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών στο προς συζήτηση νοµοσχέδιο του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του
Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’ 136) και άλλες διατάξεις". τόµ. Α,
σ. 495, 496.
Οµιλία της στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013 και επί του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους
2015. τόµ. Α, σ. 589, 590.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διά-

θεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 890, 908, 909,
973, 995, 998, 999, 1004, 1039.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 973,
995, 1039, τόµ. Γ, σ. 2095, 2097, 2101, τόµ. Δ, σ. 3334,
3335, 3591, 3592, τόµ. Ε, σ. 4003, 4086, 4087.
Οµιλία της σχετικά µε τον µεγάλο όγκο τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών
και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» και τον χρόνο οµιλίας των
Βουλευτών. τόµ. Β, σ. 1004.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της της διαχείρισης του νέου ΕΣΠΑ. τόµ. Β, σ.
1404, 1405, 1406.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1493.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1800, 2005, 2093, 2094, 2095, 2101,
2111.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη συνταγµατική Αναθεώρηση. τόµ. Δ, σ. 2685, 2686.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2752 - 2755.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 3335, 3594, 3644.
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Αναφορά της στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3594.
Οµιλία της στο πολιτικό µνηµόσυνο εις µνήµην του Ιωάννη Χαραλαµπόπουλου, πρώην Υπουργού και Αντιπροέδρου
Κυβερνήσεως και Βουλευτή. τόµ. Ε, σ. 3874.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3898, 3899.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3979, 3991, 4003-4005, τόµ. Ε, σ.
4086, 4087.
ΞΟΥΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 159.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 974.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποποινικοποίηση των οφειλών στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) και τη διασφάλιση της
παροχής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους ασφαλισµένους. τόµ. Γ, σ. 2204, 2205.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2205,
2279.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2246-2248, 2279,
2280.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3023.
Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 146.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2815, 2816.
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 207-209.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφο-

φορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 454.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3047-3049.
ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 200.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κτηνοτροφία της χώρας µας. τόµ. Β, σ. 1140, 1141.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1141,
τόµ. Δ, σ. 3298, τόµ. Ε, σ. 3651.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρι-
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σης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1584, 1585.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3258, 3316.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3259.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 3298, τόµ. Ε, σ. 3618, 3651.
Οµιλία του επί της τροποποίησης, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2075 και ειδικό 151 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες
διατάξεις", που αφορά ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε την εξ
αποστάσεως παρακολούθηση µαθηµάτων και εργαστηρίων
και το δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις κρατουµένων,
καταδίκων και υποδίκων. τόµ. Δ, σ. 3316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4161.
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 234.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1509.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2035,
τόµ. Δ, σ. 3341, τόµ. Ε, σ. 3615.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ του Καναδά αφενός και της Δηµο-

κρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας,
της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της
Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας, της Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της
Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής
Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της
Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, της Ρουµανίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του
Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφετέρου». τόµ. Γ, σ. 2036, 2037.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2850.
Αναφορά της στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3294.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 3294-3296, 3341, τόµ. Ε, σ. 3615, 3616, 3650.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3878.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4201.
Π
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 27-29.
Αναφορά του στη µνήµη του Ελευθερίου Βενιζέλου, µε αφορµή τη συµπλήρωση εκατόν πενήντα χρόνων από τη γέννησή του τόµ. Α, σ. 420.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 420,
421, τόµ. Γ, σ. 2598, τόµ. Δ, σ. 2749, 3221, 3310, τόµ. Ε,
σ. 3620, 3981.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ενδεχόµενο να εισαχθεί η εκµάθηση της αλβανικής γλώσσας στα
σχολεία της χώρας µας. τόµ. Δ, σ. 2679, 2681, 2682.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 2749.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2749 - 2752.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκτέλεση
της δικαστικής απόφασης µε την οποία οι µοναχοί διατάσσονται να εγκαταλείψουν την Ιερά Μονή Εσφιγµένου στο
Άγιο Όρος. τόµ. Δ, σ. 3220, 3221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μετα-

128
φορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 3299-3301, τόµ. Ε, σ. 3619, 3620.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. Δ, σ. 3310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3861, 3862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3981-3984, 4017.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2777-2779.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 203, 204.
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 317, 318,
319, 367, 370.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 318,
319, 354.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 893.
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 63.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δυνατότητα διδασκαλίας µελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των ελληνικών δηµόσιων πανεπιστηµίων σε ιδιωτικά πανεπιστήµια. τόµ. Α, σ. 284, 285.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 312.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 671.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις οδηγίες
άµεσης παύσης κάθε διαδικασίας υπογραφής διµερών
συµβάσεων µε τα Κέντρα Πρόληψης, έως ότου ρυθµιστεί
νοµοθετικά το µισθολογικό ζήτηµα των εργαζοµένων τους.
τόµ. Β, σ. 1375, 1376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο: α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την
εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1442, 1476, 1477.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις µονάδες
µέριµνας νέων. τόµ. Γ, σ. 2561.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη συνταγµατική Αναθεώρηση. τόµ. Δ, σ. 2684, 2700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2829.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3237-3239, 3281,
3316
Οµιλία του επί της τροποποίησης, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2075 και ειδικό 151 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες
διατάξεις", που αφορά ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε την εξ
αποστάσεως παρακολούθηση µαθηµάτων και εργαστηρίων
και το δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις κρατουµένων,
καταδίκων και υποδίκων. τόµ. Δ, σ. 3316.
Οµιλία του στη συζήτηση για τον ορισµό προθεσµίας,
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σύµφωνα µε το άρθρο 119 του Κανονισµού της Βουλής, υποβολής της έκθεσης Επιτροπής για την Αναθεώρηση του
Συντάγµατος. τόµ. Ε, σ. 3819-3821.
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2806.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 357.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση έγκρισης της τεχνικής µελέτης φραγµάτων και χώρων αποθέσεως τελµάτων εµπλουτισµού του µεταλλείου Σκουριών στη Χαλκιδική. τόµ. Γ, σ. 2563, 2564.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4216.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΜΑΝΙΑ)
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 60, 174.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2306.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Θεατρικό Μουσείο. τόµ. Δ, σ. 2673, 2674.
Αναφορά της στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3034,
3035, 3036.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3034, 3035, 3036.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3035.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4181, 4182.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 54.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 54, τόµ.
Γ, σ. 2035, τόµ. Δ, σ. 3341, τόµ. Ε, σ. 3615.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 262.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση
των περιοχών του Νοµού Κιλκίς. τόµ. Γ, σ. 1782, 1783,
1784.

Αναφορά του στην 41η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεµβρίου 1973. τόµ. Γ, σ. 1782.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ του Καναδά αφενός και της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας,
της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της
Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας, της Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της
Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής
Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της
Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, της Ρουµανίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του
Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφετέρου». τόµ. Γ, σ. 2035, 2036, 2037.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 3303, 3338, 3339-3341, 3586, 3591, 3592,
3593, τόµ. Ε, σ. 3615, 3633, 3641, 3651.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση της επικοινωνιακής κατάτµησης που υπαγορεύει ο
Χάρτης Συχνοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. τόµ.
Ε, σ. 3612, 3613.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4189.
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 143.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις παρεµβάσεις της διοίκησης του ΟΚΑΝΑ εις βάρος των κέντρων πρόληψης και των εργαζοµένων τους. τόµ. Α, σ. 409, 410.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την υποχρηµατοδότηση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ). τόµ. Β, σ. 1193, 1194.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις οδηγίες
άµεσης παύσης κάθε διαδικασίας υπογραφής διµερών
συµβάσεων µε τα Κέντρα Πρόληψης, έως ότου ρυθµιστεί
νοµοθετικά το µισθολογικό ζήτηµα των εργαζοµένων τους.
τόµ. Β, σ. 1376, 1377.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
για την παιδική υγεία λόγω έλλειψης εµβολίων στη χώρα
µας. τόµ. Β, σ. 1406, 1407, 1408, 1409.
Αναφορά της στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 2997.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2997.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντί-
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δας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4164.
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 217, 219-221.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1693.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3075, 3076-3078.
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 33.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα που απασχολούν τον αγροτικό πληθυσµό της χώρας όπως καταρροϊκός πυρετός, επιδοτήσεις βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, απόδοση ειδικού φόρου πετρελαίου. τόµ. Β, σ. 939, 940, 941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1512.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1780.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση
των περιοχών του Νοµού Κιλκίς. τόµ. Γ, σ. 1782, 1783,
1784.
Αναφορά του στην 41η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεµβρίου 1973. τόµ. Γ, σ. 1782.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας του τοπικού υποκαταστήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αξιούπολης. τόµ. Γ, σ. 2564, 2565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2831.
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3267.
ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων για τη συνταξιοδότηση των δικαιούχων
ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και άλλων Ασφαλιστικών Οργανισµών. τόµ. Β,
σ. 1371, 1372, 1373.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1600, 1601.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2760.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε, σ. 3635.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3639.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3998.
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 45.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 308, 309,
310, 372.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο: α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την
εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2255, 2256.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Π. Βογιατζή και Ι. Μιχελάκη. τόµ. Γ, σ.
2298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2810.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3243.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3243.
Οµιλία του στη συζήτηση για τον ορισµό προθεσµίας,
σύµφωνα µε το άρθρο 119 του Κανονισµού της Βουλής, υποβολής της έκθεσης Επιτροπής για την Αναθεώρηση του
Συντάγµατος. τόµ. Ε, σ. 3815.

Οµιλία του στο πολιτικό µνηµόσυνο εις µνήµην του Ιωάννη Χαραλαµπόπουλου, πρώην Υπουργού και Αντιπροέδρου
Κυβερνήσεως και Βουλευτή. τόµ. Ε, σ. 3871.
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 132, 133, 134.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 64, 133,
134, 309, 365, 367, τόµ. Δ, σ. 2870, 2871, τόµ. Ε, σ.
4225, 4226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 306, 309,
310, 315, 332, 333, 334, 335, 361, 364, 365, 366, 367.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 2871,
3283.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2871, 3018, 3019, 3020.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3283, 3316.
Οµιλία του επί της τροποποίησης, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2075 και ειδικό 151 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες
διατάξεις", που αφορά ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε την εξ
αποστάσεως παρακολούθηση µαθηµάτων και εργαστηρίων
και το δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις κρατουµένων,
καταδίκων και υποδίκων. τόµ. Δ, σ. 3316.
Αναφορά του στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης για
τη λήψη απόφασης για την υποβολή της έκθεσης Επιτροπής
για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος. τόµ. Ε, σ. 3815.
Οµιλία του στη συζήτηση για τον ορισµό προθεσµίας,
σύµφωνα µε το άρθρο 119 του Κανονισµού της Βουλής, υποβολής της έκθεσης Επιτροπής για την Αναθεώρηση του
Συντάγµατος. τόµ. Ε, σ. 3815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4204, 4225, 4226, 4227.
Αναφορά του στην καταγγελία Βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, περί απόπειρας χρηµατισµού του για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε, σ. 4225.
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 138, 144.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου ΗΠΑ-ΕΕ. τόµ. Β, σ. 1169.
Αναφορά του σε ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε,
σχετικά µε την ενέργεια της Τράπεζας Πειραιώς να αφαιρέσει χρηµατικό ποσό από λογαριασµό ταµιευτηρίου αγρότη
δανειολήπτη για εξόφληση ενήµερου δανείου. τόµ. Β, σ.
1192.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1192,
1428, τόµ. Γ, σ. 2214, 2586, τόµ. Δ, σ. 2731, 3001, τόµ. Ε,
σ. 3624, 3628, 3629, 3640, 3641.
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Αναφορά του σε ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε,
σχετικά µε την ενέργεια της Τράπεζας Πειραιώς να αφαιρέσει χρηµατικό ποσό από λογαριασµό ταµιευτηρίου αγρότη
δανειολήπτη για εξόφληση ενήµερου δανείου. τόµ. Β, σ.
1428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο: α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την
εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1450, 1610, 1611.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την ανάκληση της επιστράτευσης των
εργαζοµένων της "ΔΕΗ Α.Ε.", του "ΑΔΜΗΕ Α.Ε." και του
"ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.". τόµ. Γ, σ. 2211.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την παρουσία Υπουργού κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου. τόµ. Γ, σ. 2211.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη πρόσληψης εκπαιδευτικών για την επαναλειτουργία
του σχολείου «18 Άνω». τόµ. Γ, σ. 2216.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2254, 2256, 2260,
2586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2852.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3268,
3270.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3268, 3270.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 3334, τόµ. Ε, σ. 3629, 3640, 3641, 3653.
ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1044.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και

δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1044.
Αναφορά της στην καταγγελία Βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, περί απόπειρας χρηµατισµού του για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε, σ. 3988.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3988, 3989.
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 152.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση των ειδοποιητηρίων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) µέχρι την οριστική διευθέτηση των
ρυθµίσεων. τόµ. Β, σ. 933, 934.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα αναξιοποίητα ευρωπαϊκά κονδύλια για την καταπολέµηση της νεανικής ανεργίας. τόµ. Β, σ. 935, 936.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2287.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απαγόρευση της πολιτικής δράσης των εργαζοµένων στην εταιρεία «MEDIATEL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.». τόµ. Δ, σ. 2710, 2711.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2825-2827.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πολιτική στεγαστικής προστασίας και την ταλαιπωρία των δικαιούχων του
πρώην Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας. τόµ. Ε, σ. 3807,
3808.
Οµιλία του στο πολιτικό µνηµόσυνο εις µνήµην του Αθανάσιου Κανελλόπουλου, πρώην Αντιπροέδρου Κυβέρνησης
και Βουλευτή, µε αφορµή τη συµπλήρωση είκοσι ετών από
το θάνατό του. τόµ. Ε, σ. 3814.
ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του, σε αντικατάσταση του Βουλευτή κ. Δηµητρίου Αβραµόπουλου, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. Β, σ.
1163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο: α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
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προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την
εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1449, 1452, 1453, 1618.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στη
Νοµική µεταξύ ΜΑΤ και φοιτητών. τόµ. Β, σ. 1618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2877, 2882.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3245, 3246.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3246.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3247,
3317, τόµ. Ε, σ. 4175.
Αναφορά του στην καταγγελία Βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, περί απόπειρας χρηµατισµού του για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε, σ. 4168.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4168.
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΒΥΡΩΝ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 120, 121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2781.
Οµιλία του στο πολιτικό µνηµόσυνο εις µνήµην του Αθανάσιου Κανελλόπουλου, πρώην Αντιπροέδρου Κυβέρνησης
και Βουλευτή, µε αφορµή τη συµπλήρωση είκοσι ετών από
το θάνατό του. τόµ. Ε, σ. 3813.
Ρ
ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 101.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα αναξιοποίητα ευρωπαϊκά κονδύλια για την καταπολέµηση της νεανικής ανεργίας. τόµ. Β, σ. 934, 935.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Κύρωση
του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας για τις υπηρεσίες υγείας σε περιπτώσεις καταστροφών». τόµ. Β, σ. 950.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας

στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 971, 972.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις για τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων στα συµβούλια επιλογής ιατρών. τόµ. Β, σ. 1402, 1403, 1404.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2249-2251, 2282,
2283, 2284, 2313, 2575, 2607, 2608, 2613.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2282,
2313, 2571, 2572, 2574, 2575, 2607, 2610, 2613, τόµ. Ε,
σ. 3725.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2610,
2613.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2797.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συγκρότηση και τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου προγράµµατος στην κατ’ οίκον νοσηλεία. τόµ. Ε, σ. 3724, 3725,
3726.
Αναφορά της στην καταγγελία Βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, περί απόπειρας χρηµατισµού του για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε, σ. 4070.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4070.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4153-4155, 4186, 4192.
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 22-24.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 448.
Αναφορά του στον αριθµό συνεδριάσεων που θα διεξαχθεί η συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο: α) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλ-
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λακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’)
και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή,
µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις" λόγω του πλήθους των
τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. τόµ. Β, σ. 1436, 1470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο: α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την
εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1436-1438, 1483, 1484, 1488, 1501, 1570.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1501,
1569, 1570, τόµ. Γ, σ. 2609.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στη
Νοµική µεταξύ ΜΑΤ και φοιτητών. τόµ. Β, σ. 1570.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρη-

σκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2277, 2609, 2610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2886.
Αναφορά του στην καταγγελία Βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, περί απόπειρας χρηµατισµού του για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε, σ. 4225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4225.
Σ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταπολέµηση και την εξάλειψη καταρροϊκού πυρετού στην Αιτωλοακαρνανία. τόµ. Α, σ. 535, 536.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1606.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1606.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2810, 2811.
ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 178, 179.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013 και επί του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους
2015. τόµ. Α, σ. 584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
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3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 638, 959, 1030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3037.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3234.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3234,
3279, 3280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3234, 3279, 3280.
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία καταθέτει πρόταση εµπιστοσύνης
της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 4.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 251-257.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 450.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3102, 3103-3107.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3103.
ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2098, 2099.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις εργατικές κατοικίες στον Άγιο Ιωάννη Κέρκυρας. τόµ. Γ, σ. 2221, 2222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2779-2781.
ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 100.
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου

της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2794.
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 232.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 673,
τόµ. Δ, σ. 2878.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2603.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2915, 2935.
ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 75, 76.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4014, 4031.
ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 182.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
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που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1622.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2919.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3854-3855, 3856, 3902.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3855.
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 159.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013 και επί του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους
2015. τόµ. Α, σ. 582, 591.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 596.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 596.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1024, 1034.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. τόµ. Β, σ. 1188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο

2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1590, 1603, 1610, 1632.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3020-3022.
ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 109.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1695.
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 38.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 267.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου ΗΠΑ-ΕΕ. τόµ. Β, σ. 1164,
1175, 1181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2880, 2882, 2883.
ΣΤΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την ε-
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φαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1684.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. Γ, σ. 1810.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποστελέχωση της ΔΟΥ Θήβας. τόµ. Γ, σ. 2031.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3060, 3061.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
κέντρο της Αθήνας. τόµ. Δ, σ. 3061.
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1022.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1489,
1584, 1636.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2092.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Π. Βογιατζή και Ι. Μιχελάκη. τόµ. Γ, σ. 2303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2790-2792, 2881, 2882, 2883,
2904, 3007, 3011, 3029, 3067, 3102.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3011,
3029.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 21, 22.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 22.
ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ ΔΟΝΥΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2806.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3974, 3975, 3977, 3991, 4009,
4010, 4014, 4015-4017, 4070, 4075, 4088, 4089, 4090.
Αναφορά του στον µεγάλο όγκο τροπολογιών που έχουν
κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Πράξεις εισφοράς σε γη
και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4010.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4076.
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
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και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1681.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2890.
Αναφορά της στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 2891,
3036, 3280.
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗ - ΣΟΔΗ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1623, 1624.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2866.
ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη
διάρκεια της συνεδρίασης και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Α, σ. 82.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 186, τόµ.
Δ, σ. 2879.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 186, 232, 233.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 234,
368, 579, τόµ. Β, σ. 1181, 1183, 1498, τόµ. Δ, σ. 2878,
2879, 2882, τόµ. Ε, σ. 3628, 4069.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών στο προς συζήτηση νοµοσχέδιο του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του
Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’ 136) και άλλες διατάξεις". τόµ. Α,
σ. 498.

Συλλυπητήρια αναφορά του στη µνήµη του Γιάννη Χαραλαµπόπουλου. τόµ. Α, σ. 498.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα
ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’
136) και άλλες διατάξεις». τόµ. Α, σ. 498, 499, 507, 509.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κρατική επιχορήγηση και τη διαδικασία καταβολής της, στους προνοιακούς
φορείς που στηρίζουν τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Α, σ.
578, 579.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 671.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου ΗΠΑ-ΕΕ. τόµ. Β, σ. 1168,
1183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1498,
1499, 1500, 1502.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης περί κατάργησης του κατώτατου ορίου
συντάξεων. τόµ. Β, σ. 1659, 1660, 1661.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2532, 2533.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2877, 2878, 2879.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3264,
3265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρη-
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τών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3264, 3265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε, σ. 3628.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πολιτική στεγαστικής προστασίας και την ταλαιπωρία των δικαιούχων του
πρώην Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας. τόµ. Ε, σ. 3806,
3807.
Αναφορά του στην καταγγελία Βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, περί απόπειρας χρηµατισµού του για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε, σ. 4061.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4061, 4062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4178, 4179.
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 451.
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 2015". τόµ. Δ, σ. 3112.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ. κ. Η.
Κασιδιάρη, Θ. Κωνσταντινίδη, Φ. Αραµπατζή, Η. Παναγιώταρου, Κ. Μπαρµπαρούση, Ε. Μπούκουρα, Δ. Αναγνωστάκη και Ν. Ταγαρά. τόµ. Δ, σ. 3328.
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις µετεγγραφές των φοιτητών µε σοβαρές παθήσεις. τόµ. Α, σ. 532,
533, 534.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναφορά των µαθηµάτων του Ελεύθερου και Γραµµικού Σχεδίου στο νέο Λύκειο. τόµ. Β, σ. 1096, 1097.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος του υποσιτισµού στον παιδικό
πληθυσµό. τόµ. Β, σ. 1383, 1384, 1385.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1384,
1385.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1384,
1385.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων. τόµ. Β, σ. 1516.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2592, 2593.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2897.
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του Νοσοκοµείου Σαντορίνης µε δηµόσιο χαρακτήρα.

τόµ. Α, σ. 276, 277.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2307.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2807, 2808, 2811.
Αναφορά του στον µεγάλο όγκο τροπολογιών που έχουν
κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Πράξεις εισφοράς σε γη
και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3996, 4024, 4068.
Τ
ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 239, 240.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1006.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1482.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την «κωλυσιεργία» του
ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. στη λήψη απόφασης για την τροποποίηση
λόγω άρσης απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 111 του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του Δήµου Γαλατσίου. τόµ. Γ, σ.
1789, 1790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρη-
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σκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2306.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3991, 3999, 4002, 4010, 4015,
4023, 4027, 4033, 4063, 4067, 4069, 4075, 4083, 4091.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 4002,
4023, 4031.
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3063.
ΤΑΜΗΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1025.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. Β, σ. 1196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 3336, τόµ. Ε, σ. 3633.
Αναφορά του στην καταγγελία Βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, περί απόπειρας χρηµατισµού του για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε, σ. 3994.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3994, 4014, 4017, 4067.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 4067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4190, 4205.
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 121, 176, 185.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 969,
974, τόµ. Ε, σ. 4210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας

στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 972, 974.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1612, 1615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2924, 2925.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποστελέχωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. τόµ. Ε,
σ. 3609.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4209, 4210, 4211, 4212.
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 206.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3062.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ. κ. Η.
Κασιδιάρη, Θ. Κωνσταντινίδη, Φ. Αραµπατζή, Η. Παναγιώταρου, Κ. Μπαρµπαρούση, Ε. Μπούκουρα, Δ. Αναγνωστάκη και Ν. Ταγαρά. τόµ. Δ, σ. 3326.
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 195.
Αναφορά της στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στη
Νοµική µεταξύ ΜΑΤ και φοιτητών. τόµ. Β, σ. 1608.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1608,
τόµ. Γ, σ. 2096, 2097.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1608, 1609.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1801-1804, 2095, 2096.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2771 - 2774.
Οµιλία της στη συζήτηση για τον ορισµό προθεσµίας,
σύµφωνα µε το άρθρο 119 του Κανονισµού της Βουλής, υποβολής της έκθεσης Επιτροπής για την Αναθεώρηση του
Συντάγµατος. τόµ. Ε, σ. 3821-3823.
ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ)
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 163, 166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1017.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2097, 2098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2805.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4200, 4204, 4212, 4215.

ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 7, 11, 13, 166, 167, 225, 233, 234, 239, 463,
492, 495, 499, 530, 594, 595, 596, 597, 600, 601, 603,
609, τόµ. Β, σ. 948, 949, 955, 956, 1002, 1003, 1004,
1005, 1006, 1482, 1483, 1484, 1486, 1487, 1488, τόµ. Γ,
σ. 2285, 2286, 2287, 2289, 2290, 2297, 2306, τόµ. Δ, σ.
2838, 2839, 2840, 2841, 2844, 2846, 3083, 3084, 3088,
3265, 3266, 3267, 3269, 3270, 3275, 3276, 3277, 3278,
3280, 3282, 3284, 3285, 3287, 3288, 3308, 3309, 3310,
3313, 3315, 3316, 3317, τόµ. Ε, σ. 3620, 3623, 3818,
3828, 4027, 4028, 4029, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035,
4059, 4060, 4061, 4206, 4209, 4210, 4211, 4212, 4216.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) στη µνήµη
του Γιάννη Χαραλαµπόπουλου. τόµ. Α, σ. 498.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις καταγγελίες της Κοµισιόν περί περιβαλλοντικών καταστροφών από την υπέρµετρη ανάπτυξη αιολικών
πάρκων σε Εύβοια, Σκύρο και Κρήτη. τόµ. Α, σ. 531.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις µετεγγραφές των φοιτητών µε σοβαρές παθήσεις. τόµ. Α, σ. 533, 534.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013 και επί του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους
2015. τόµ. Α, σ. 592.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013
και επί του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2015. τόµ. Α, σ. 594.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Α, σ. 595, 596.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την υποβάθµιση του Κέντρου Υγείας Σαλαµίνος.
τόµ. Β, σ. 945.
Οµιλία του (Προεδρεύων) σχετικά µε τον µεγάλο όγκο
τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα,
τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» και τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Β, σ. 1004, 1005,
1006.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον τρόπο διεξαγωγής της
συζήτησης και της ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. Γ, σ. 1809, 2298, τόµ. Δ, σ.
3307.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2306.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον τρόπο διεξαγωγής της
κλήρωσης ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής, από τον
Πρόεδρό της, για την ανάδειξη δεκατριών τακτικών και έξι
αναπληρωµατικών µελών του αρµοδίου Ειδικού Δικαστηρίου καθώς και του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα και του
αναπληρωτή του. τόµ. Ε, σ. 4059.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Υγείας: " Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περι-
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γεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4212.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 133,
326, 327, 329, 420, 594, 596, τόµ. Δ, σ. 2692, τόµ. Ε, σ.
3889, 3892, 3893, 3894, 4003, 4082, 4087.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη
διάρκεια της συνεδρίασης και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Α, σ. 80, 139.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 98.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 325, 326,
327.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 328, 329,
596.
Αναφορά του στη µνήµη του Ελευθερίου Βενιζέλου, µε αφορµή τη συµπλήρωση εκατόν πενήντα χρόνων από τη γέννησή του τόµ. Α, σ. 419.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013 και επί του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους
2015. τόµ. Α, σ. 596, 603.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1812-1814, 2108, 2111.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την φορολόγηση πολυεθνικών εταιρειών στο διαδίκτυο. τόµ. Γ, σ.
2032, 2033.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη συνταγµατική Αναθεώρηση. τόµ. Δ, σ. 2698.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3012, τόµ. Δ, σ. 3054.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
κέντρο της Αθήνας. τόµ. Δ, σ. 3055.
Οµιλία του στη συζήτηση για τον ορισµό προθεσµίας,
σύµφωνα µε το άρθρο 119 του Κανονισµού της Βουλής, υποβολής της έκθεσης Επιτροπής για την Αναθεώρηση του
Συντάγµατος. τόµ. Ε, σ. 3817.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3889, 3891, 3892, 3893,
3906.
Αναφορά του στην καταγγελία Βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, περί απόπειρας χρηµατισµού του για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε, σ. 3983, 4006.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3983, 4006, 4087.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών επί του σχεδίου νόµου του

Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4076.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 442.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2574.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2921, 2922.
Αναφορά της στο θέµα των Σύριων προσφύγων. τόµ. Δ,
σ. 2922.
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 194.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 445.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 634-636, 896,
897, 900.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 910,
911, 955, 996.
Παρέµβασή του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 957, 1028,
1029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3036.
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη
διάρκεια της συνεδρίασης και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Α, σ. 139.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 150, 151.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1574,
τόµ. Δ, σ. 2740, 3009, 3101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2737, 2738, 2739, 2740,
2756, 2758, 3009, 3011, 3012, 3101.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2740,
3011, 3012.
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 118, 244 - 248, 249.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 249.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3096-3099, 3101.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 209, 210, 227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2817.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4030.
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 129, 130, 131.
Επιστολή του Προέδρου της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Φώτη Κουβέλη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο

Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής
Αριστεράς για τη Γ’ Σύνοδο της ΙΕ’ Κοινοβουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α, σ. 158.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 332, 363,
364.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εύρεση ισοδύναµων µέτρων για την άρση περικοπών των οικογενειακών επιδοµάτων. τόµ. Α, σ. 414, 415.
Αναφορά του στη µνήµη του Ελευθερίου Βενιζέλου, µε αφορµή τη συµπλήρωση εκατόν πενήντα χρόνων από τη γέννησή του τόµ. Α, σ. 421.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 514,
515, τόµ. Β, σ. 1483, τόµ. Δ, σ. 2696, 2700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα
ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’
136) και άλλες διατάξεις». τόµ. Α, σ. 515.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών στο προς συζήτηση νοµοσχέδιο του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του
Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’ 136) και άλλες διατάξεις". τόµ. Α,
σ. 515.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013 και επί του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους
2015. τόµ. Α, σ. 607.
Αναφορά του στην Τουρκική πρόκληση στην ΑΟΖ της
Κύπρου. τόµ. Α, σ. 608.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
των εργασιών του υπό κατασκευή έργου: "Αναβάθµιση Κεντρικού Κτηρίου Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών "ο Άγιος
Ανδρέας" και Προµήθεια -Εγκατάσταση Ξενοδοχειακού Εξοπλισµού". τόµ. Β, σ. 1413, 1414.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο: α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την
εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσω-
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ρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1463, 1504, 1519, 1633, 1634.
Αναφορά του στον αριθµό των συνεδριάσεων που θα διεξαχθεί η συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις" λόγω του πλήθους των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Β, σ. 1470, 1515.
Αναφορά του στην εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών
που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1515, 1519.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις off-shore εταιρείες.
τόµ. Γ, σ. 1785, 1786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτο-

µία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2522, 2523.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη συνταγµατική Αναθεώρηση. τόµ. Δ, σ. 2699.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το διαγωνισµό που αφορά στην πλήρωση εκατό τριάντα δύο θέσεων δηµοσιογράφων µε σύµβαση αορίστου χρόνου στη «ΝΕΡΙΤ ΑΕ».
τόµ. Δ, σ. 2730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3065-3067.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3260.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3260, 3261.
Οµιλία του στο πολιτικό µνηµόσυνο εις µνήµην του Αθανάσιου Κανελλόπουλου, πρώην Αντιπροέδρου Κυβέρνησης
και Βουλευτή, µε αφορµή τη συµπλήρωση είκοσι ετών από
το θάνατό του. τόµ. Ε, σ. 3812.
Οµιλία του στη συζήτηση για τον ορισµό προθεσµίας,
σύµφωνα µε το άρθρο 119 του Κανονισµού της Βουλής, υποβολής της έκθεσης Επιτροπής για την Αναθεώρηση του
Συντάγµατος. τόµ. Ε, σ. 3830.
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 234,
τόµ. Β, σ. 1382.
Υ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 196, 197.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
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Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1511,
1617, 1618.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1618,
τόµ. Δ, σ. 3254, 3270, 3316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2926, 2927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3231, 3248, 3255,
3261, 3270, 3279.
Αναφορά του στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3232,
3248, 3255, 3270, 3279, 3282.
Φ
ΦΟΥΝΤΑ ΝΙΚΗ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 82.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 370.
Οµιλία της στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013 και επί του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους
2015. τόµ. Α, σ. 598, 599.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 969.
Αναφορά της στην εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών
που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’),

γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1513.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1513.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πεζοδρόµηση της οδού Πανεπιστηµίου. τόµ. Γ, σ. 1780, 1781.
Αναφορά της στην 41η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεµβρίου 1973. τόµ. Γ, σ. 1780.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη συνταγµατική Αναθεώρηση. τόµ. Δ, σ. 2688.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2873.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση
καταβολή νοσηλίου - τροφείου στις Στέγες Υποστηριζόµενης Διαβίωσης ΑΜΕΑ. τόµ. Δ, σ. 3218, 3219, 3220.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3220,
τόµ. Ε, σ. 4002, 4010, 4025, 4026, 4078.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 3301-3303, τόµ. Ε, σ. 3620, 3621.
Αναφορά της στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3302.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3880.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3983-3985, 4002, 4009, 4010, 4018,
4019, 4025, 4026, 4078, 4090.
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Αναφορά της στον µεγάλο όγκο τροπολογιών που έχουν
κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Πράξεις εισφοράς σε γη
και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4010.
Επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίηση της από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής
Αριστεράς και ότι παραµένει ανεξάρτητη Βουλευτής. τόµ. Ε,
σ. 4324.
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 71, 72.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1034, 1036,
1037.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1035,
1036, τόµ. Γ, σ. 2242, 2275, 2279, 2297, 2311, 2533,
2534, 2538, 2582, 2592, 2594, 2597, 2598, 2605, 2606,
2607, 2612, 2613, 2614, 2623, τόµ. Δ, σ. 3058, τό. Ε, σ.
4150, 4192.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1036,
1037, τόµ. Γ, σ. 2606, 2607.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1686.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2241, 2242-2244,
2253, 2254, 2275-2277, 2285, 2297, 2511, 2531, 2533,
2537, 2592, 2593, 2594, 2597, 2598, 2605, 2606, 2608,
2612, 2613, 2614, 2615.

Αναφορά της στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3071,
3265.
Αναφορά της στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
κέντρο της Αθήνας. τόµ. Δ, σ. 3071.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3071.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3265.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3990, 3991.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4192.
Χ
ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 188.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2856.
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 187.
Αναφορά του στη µνήµη του Ελευθερίου Βενιζέλου, µε αφορµή τη συµπλήρωση εκατόν πενήντα χρόνων από τη γέννησή του τόµ. Α, σ. 422.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013 και επί του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους
2015. τόµ. Α, σ. 585.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Π. Βογιατζή και Ι. Μιχελάκη. τόµ. Γ, σ.
2299.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απαγόρευση της πολιτικής δράσης των εργαζοµένων στην εταιρεία «MEDIATEL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.». τόµ. Δ, σ. 2710, 2711.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2830.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 3304, τόµ. Ε, σ. 3622, 3623, 3652.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3638,
3652.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων Παναγιώτη και Α-
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γλαΐας Κυριακού. τόµ. Ε, σ. 3726, 3727, 3728.
Οµιλία του στο πολιτικό µνηµόσυνο εις µνήµην του Ιωάννη Χαραλαµπόπουλου, πρώην Υπουργού και Αντιπροέδρου
Κυβερνήσεως και Βουλευτή. τόµ. Ε, σ. 3875.
Οµιλία του στη συζήτηση της πρότασης για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής, Μέρος Β’. τόµ.
Ε, σ. 4206.
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015». τόµ. Δ, σ. 2792.

3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1002.
Οµιλία του επί της κατάθεσης µε µορφή stick (ψηφιακό
µέσο αποθήκευσης) του Γενικού Προϋπολογισµού του
Κράτους για το οικονοµικό έτος 2015, του τόµου για φορολογικές δαπάνες του 2015, καθώς και των προσαρτηµένων
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων, λογαριασµών και Ανεξάρτητων Αρχών, οικονοµικού έτους 2015.
τόµ. Γ, σ. 2208.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3088-3090, 3100, 3101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4212, 4214, 4215, 4216.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 43, 44.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 501,
τόµ. Δ, σ. 2879.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα
ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’
136) και άλλες διατάξεις». τόµ. Α, σ. 503.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Μπούκουρα, Γ. Κανέλλη, Α. Ματθαιόπουλου, Β. Καπερνάρου και
Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Β, σ. 663.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2887, 2891, 2892, 2893.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 3337, 3339, τόµ. Ε, σ. 3631.

ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ ΑΧΜΕΤ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2590, 2591, 2592.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2592.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2840, 2841.
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 2015". τόµ. Δ, σ. 3115.

ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 121-123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα
ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α’
136) και άλλες διατάξεις». τόµ. Α, σ. 489, 492, 499, 501,
505.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 489,
501, τόµ. Γ, σ. 2208, τόµ. Δ, σ. 3101.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
παραχώρησης κτηρίου για τη µεταστέγαση των υπηρεσιών
του Κεντρικού Λιµεναρχείου Χανίων. τόµ. Β, σ. 946, 947.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.

ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 202, 204.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 204,
τόµ. Δ, σ. 3029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ
Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2860, 2861.
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26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις
που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά
προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1599.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1600.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3026.
ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 985.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1017,
τόµ. Γ, σ. 2528.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2534.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2923.
Αναφορά της στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 2924.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ.
Ε, σ. 3839.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήµα - Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 4029.
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 55.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 975.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2850.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
κέντρο της Αθήνας. τόµ. Δ, σ. 3052.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ)
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 201.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 634, 673-675,
901, 902, 955, 959, 968, 969, 972, 993, 994, 995, 999,
1000, 1027, 1032.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 902,
968, 990, 993, 994, 995, 999.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 968, 969.
Αναφορά της στις τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΖ της
Κύπρου. τόµ. Β, σ. 999.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2853, 2854.
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 39.
Επιστολή της Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Πάνου Καµµένου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι ορίζει τη Βουλευτή ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο για τη Γ’ Σύνοδο
της ΙΕ’ Κοινοβουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α, σ. 291.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 449.
Οµιλία της στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013 και επί του σχεδίου
Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους
2015. τόµ. Α, σ. 604.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 639,
948, 955, 1429, 1648, 1649, τόµ. Γ, σ. 2537, τόµ. Δ, σ.
3591, τόµ. Ε, σ. 3624, 3833, 4224, 4225, 4227, 4228,
4229, 4230.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 640, 904, 964.
Αναφορά της στην κατάθεση µεγάλου όγκου τροπολο-
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γιών στα προς συζήτηση νοµοσχέδια. τόµ. Β, σ. 904.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση
των ειδοποιητηρίων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών (ΚΕΑΟ) µέχρι την οριστική διευθέτηση των ρυθµίσεων. τόµ. Β, σ. 933, 934.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου ΗΠΑ-ΕΕ. τόµ. Β, σ. 1177.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο: α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’) και γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την
εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1438-1440, 1449, 1474, 1520, 1523, 1524, 1525, 1640,
1647, 1648, 1649.
Αναφορά της στον αριθµό των συνεδριάσεων που θα διεξαχθεί η συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις" λόγω του πλήθους των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Β, σ. 1471.

Αναφορά της στην εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών
που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1517, 1520, 1523,
1524, 1525, 1590, 1640.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φθίνουσα
πορεία του προσωπικού στον τοµέα της δηµόσιας υγείας
στη Μαγνησία. τόµ. Β, σ. 1548, 1549.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1807, 2107.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τον ιό Έµπολα στην
Ελλάδα. τόµ. Γ, σ. 2222, 2223.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2537.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 3014.
Αναφορά της στην "υπόθεση Ρωµανού". τόµ. Δ, σ. 3235.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 3235-3237, 3253,
3280.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 3595, 3596, τόµ. Ε, σ. 3624.
Οµιλία της στη συζήτηση για τον ορισµό προθεσµίας,
σύµφωνα µε το άρθρο 119 του Κανονισµού της Βουλής, υποβολής της έκθεσης Επιτροπής για την Αναθεώρηση του
Συντάγµατος. τόµ. Ε, σ. 3829, 3833.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
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βουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3894, 3895, 3896.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3898,
4229.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: " Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 4211, 4212, 4218, 4219,
4223, 4224, 4225, 4229.
Αναφορά της στην καταγγελία Βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, περί απόπειρας χρηµατισµού του για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Ε, σ. 4222, 4225,
4229.
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 118-120.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
κατάρρευσης των µικροµεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων και την αναστολή ανάθεσης δηµοσίων έργων λόγω µη
ολοκλήρωσης του θεσµικού πλαισίου. τόµ. Α, σ. 281, 282.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
του κόστους του έργου κατασκευής του αυτοκινητόδροµου
Πάτρα-Πύργος. τόµ. Β, σ. 937, 938, 939.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 962.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από την έντονη βροχόπτωση στην περιοχή της Χαλκιδικής. τόµ. Β, σ. 1373, 1374.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του έργου επισκευής του παραλιακού µετώπου Χαλκίδας. τόµ. Β, σ. 1375.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
των εργασιών του υπό κατασκευή έργου: "Αναβάθµιση Κεντρικού Κτηρίου Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών "ο Άγιος
Ανδρέας" και Προµήθεια -Εγκατάσταση Ξενοδοχειακού Εξοπλισµού". τόµ. Β, σ. 1413, 1414.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση του ζητήµατος της στέγασης των µαθητών στο Δήµο
της Πάτρας. τόµ. Β, σ. 1422.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής

της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1697.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1780,
τόµ. Ε, σ. 3638, 3654.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πεζοδρόµηση της οδού Πανεπιστηµίου. τόµ. Γ, σ. 1781, 1782.
Αναφορά του στην 41η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεµβρίου 1973. τόµ. Γ, σ. 1781.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα ζητήµατα
που εγείρονται από την παραχώρηση σε ιδιώτες των µεγάλων περιφερειακών αεροδροµίων. τόµ. Δ, σ. 2707, 2708.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον τρόπο
χρηµατοδότησης του έργου «Βυτίνας-Αρχαίας Ολυµπίας
και της παράκαµψης Λαγκαδίων» και το χρονοδιάγραµµα
κατασκευής του. τόµ. Δ, σ. 2709, 2710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2866-2868.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
τόµ. Ε, σ. 3638, 3639, 3645, 3655.
Ψ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2886, 2887.
ΨΥΡΡΑΣ ΘΩΜΑΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 647.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κτηνοτροφία της χώρας µας. τόµ. Β, σ. 1142.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου ΗΠΑ-ΕΕ. τόµ. Β, σ. 1179.
Αναφορά του στην εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών
που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
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2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στο
ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση
υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1805.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη συνταγµατική Αναθεώρηση. τόµ. Δ, σ. 2686.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3863.

ΨΥΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 259.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 426,
512, τόµ. Β, σ. 647, 1623.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί την παραίτηση του από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Β, σ. 1776.
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