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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Α
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου της Μαρίνας
Μεσολογγίου. τόµ. Δ', σ. 2412.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε την «Μαρίνα Μεσολογγίου». τόµ. ΙΔ', σ.
10930.
ΑΓΡΟΕΡΓΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αναδροµική ασφάλιση αγροεργατών µε εργόσηµα που δεν εκδόθηκαν. τόµ. Ζ', σ. 5356.
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παράταση µίσθωσης των αγροτεµαχίων των όµορων τοπικών κοινοτήτων της πρώην Λίµνης Αγουλινίτσας της περιφερειακής ενότητας Ηλείας. τόµ. Γ', σ. 2161.
ΑΓΡΟΤΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
αγροτών λόγω τεράστιων καταστροφών που προκλήθηκαν
σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο στην Αρκαδία από τη
θεοµηνία της 25ης Ιουνίου. τόµ. Α', σ. 343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από τις καταστροφές των ελαιόδεντρων
στην πυρκαγιά στο Νοµό Λάρισας. τόµ. Β', σ. 992.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στην πληρωµή της ενιαίας ενίσχυσης. τόµ. Γ', σ. 1602.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καταστροφές
στην αγροτική παραγωγή από τις βροχοπτώσεις-χαλαζοπτώσεις-πληµµύρες στον νοµό Τρικάλων. τόµ. Γ', σ. 1934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µη καταβολή
της βασικής ενίσχυσης σε χιλιάδες αγρότες. τόµ. Γ', σ.
2158.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την άµεση καταβολή της εξισωτικής αποζηµιώσεως του 2016 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικαιούχους. τόµ. Γ', σ. 2159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παράταση µίσθωσης των αγροτεµαχίων των όµορων τοπικών κοινοτήτων της πρώην Λίµνης Αγουλινίτσας της περιφερειακής ενότητας Ηλείας. τόµ. Γ', σ. 2161.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην αποζηµίωση των πληγέντων αγροτών της Αρκαδίας από τη θεοµηνία της 25ης Ιουνίου. τόµ. Ε', σ. 3960.

Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τον πρωτογενή τοµέα και τους αγρότες. τόµ. ΣΤ', σ. 4054-4093.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
στις εκτιµήσεις ζηµιών από τον ΕΛΓΑ στον Νοµό Κιλκίς.
τόµ. ΣΤ', σ. 4219.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
στο 100% των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Λέσβου
για τις µεγάλες ζηµιές από τον χιονιά και τον παγετό. τόµ.
ΣΤ', σ. 4445.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης αποζηµίωσης των ελαιοπαραγωγών και παραγωγών
µανταρινιών ποικιλίας «κληµεντίνη» στην Αργολίδα. τόµ.
ΣΤ', σ. 4675.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τις καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες σε περιοχές
της Κρήτης λόγω των χιονοπτώσεων και του παγετού. τόµ.
ΣΤ', σ. 4677.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη σύνταξη εθνικού σχεδίου για τη στήριξη της βαµβακοκαλλιέργειας. τόµ.
Ζ', σ. 5099.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις πιστώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο αγροτικής χρήσης. τόµ. Ζ', σ.
5350.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αναδροµική ασφάλιση αγροεργατών µε εργόσηµα που δεν εκδόθηκαν. τόµ. Ζ', σ. 5356.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις «νέες περικοπές συντάξεων στους συνταξιούχους, αγρότες και µη, που απασχολούνται σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις». τόµ. Η', σ. 5746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πρόβλεψη αντιχαλαζικής προστασίας. τόµ. Θ', σ. 6363.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη θέση των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασµού τροφίµων. τόµ. Θ', σ.
6364.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάγκη άµεσης έκδοσης απόφασης για τους
υπό συνταξιοδότηση αγρότες. τόµ. Ι', σ. 7189.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «αναγκαία και επιβεβληµένη νοµοθετική
ρύθµιση, προκειµένου να παραµείνουν στο ειδικό καθεστώς περίπου 400.000 αγρότες». τόµ. Ι', σ. 7190.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την άµεση έκδοση εγκυκλίου για την µη περικοπή των συντάξεων (ανεξαρτήτως ταµείου) λόγω αγροτικής
δραστηριότητας ή επιδότησης που προϋπήρχε της 12ης
Μαΐου του 2016. τόµ. Ι', σ. 7410.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ένταξη όσο το
δυνατόν περισσότερων αιτούντων στο πρόγραµµα νέων γεωργών χωρίς µείωση του ποσού ενίσχυσης κ.λπ. τόµ. Ι', σ.
7729.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάγκη άµεσης έκδοσης εγκυκλίου που διευκρινίζει σε ποιες περιπτώσεις περικόπτεται η σύνταξη (ανεξαρτήτως ταµείου) λόγω αγροτικής δραστηριότητας ή επιδότησης. τόµ. Ι', σ. 7746.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: « Άνευ προηγουµένου καθυστέρηση στην αξιοποίηση του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και του συνόλου
των χρηµατοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
(Επερωτώντες: Είκοσι δύο Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ι', σ. 7749-7779.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: α) µε θέµα:
«Σε απόγνωση χιλιάδες αγρότες που ενοικίασαν γη µε δικαιώµατα (Φόρµα 6) -δύο χρόνια τώρα δεν έχουν λάβει ενισχύσεις» και β) σχετικά µε τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αγρότες. τόµ. ΙΑ', σ. 7887.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
στις διαδικασίες εφαρµογής του υποµέτρου 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών". τόµ. ΙΑ', σ. 7891.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την «κατακράτηση µέρους των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω αδυναµίας καταβολής εισφοράς στον Γενικό Οργανισµό Εγγείων
Βελτιώσεων». τόµ. ΙΑ', σ. 7893.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παράταση υποβολής δηλώσεων σε αγρότες που υπέστησαν ζηµιές από
τον παγετό στον Δήµο Αγιάς του Νοµού Λάρισας. τόµ. ΙΑ',
σ. 8335.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις νέες περικοπές συντάξεων στους συνταξιούχους αγρότες και µη, που απασχολούνται σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις. τόµ. ΙΒ', σ. 8625.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αποζηµίωση των
αγροτών στο Αλεποχώρι, στα Πηγαδάκια, στα Βούρβουρα
και στη Βλαχοκερασιά Δήµου Τριπόλεως Αρκαδίας, µετά τη
θεοµηνία που προκάλεσε ολική καταστροφή στις 11 Ιουνίου». τόµ. ΙΓ', σ. 9390.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης λήψης µέτρων ενίσχυσης των ελαιοπαραγωγών λόγω
των ζηµιών στην καρπόδεση των ελαιόδεντρων στην Αργολίδα. τόµ. ΙΓ', σ. 9600.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Χαλαζοπτώσεις
στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας». τόµ. ΙΓ', σ. 10000.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ανάγκη άµεση επίσπευσης των διαδικασιών αποζηµίωσης των αγροτών του
Νοµού Τρικάλων που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόµενα». τόµ. ΙΓ', σ. 10002.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Τραγελαφική η κατάσταση στις διαδικασίες συνταξιοδότησης των νέων συνταξιούχων αγροτών και κτηνοτρόφων». τόµ. ΙΔ', σ. 10156.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: "Επιλαχόντες Μέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 20142020". τόµ. ΙΔ', σ. 10374.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ανάγκη άµεσης
διευθέτησης των κόκκινων αγροτικών δανείων». τόµ. ΙΔ', σ.
10377.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την «τεράστια έξαρση του φαινοµένου των παράνοµων ελληνοποιήσεων αγροτικών προϊόντων». τόµ. Ζ', σ. 5008.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη θέση των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασµού τροφίµων. τόµ. Θ', σ.
6364.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ',
σ. 11664.
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στην πληρωµή της ενιαίας ενίσχυσης. τόµ. Γ', σ. 1602.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την είσπραξη της
συνδεδεµένης ενίσχυσης σε ριζοπαραγωγούς της περιοχής
στην Ανθήλη του Νοµού Φθιώτιδας. τόµ. Γ', σ. 1929.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µη καταβολή
της βασικής ενίσχυσης σε χιλιάδες αγρότες. τόµ. Γ', σ.
2158.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αύξηση του
ποσού της συνδεδεµένης ενίσχυσης ανά στρέµµα για τα
πορτοκάλια προς χυµοποίηση. τόµ. Γ', σ. 2246.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «αναγκαία και επιβεβληµένη νοµοθετική
ρύθµιση, προκειµένου να παραµείνουν στο ειδικό καθεστώς περίπου 400.000 αγρότες». τόµ. Ι', σ. 7190.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εξαίρεση του
Έβρου και της Σαµοθράκης από την έκτακτη ενίσχυση σε
παραγωγούς γάλακτος σε νησιά που αντιµετωπίζουν προβλήµατα λόγω µεταναστευτικών ροών. τόµ. ΙΑ', σ. 7872.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: α) µε θέµα:
«Σε απόγνωση χιλιάδες αγρότες που ενοικίασαν γη µε δικαιώµατα (Φόρµα 6) -δύο χρόνια τώρα δεν έχουν λάβει ενισχύσεις» και β) σχετικά µε τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αγρότες. τόµ. ΙΑ', σ. 7887.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης λήψης µέτρων ενίσχυσης των ελαιοπαραγωγών λόγω
των ζηµιών στην καρπόδεση των ελαιόδεντρων στην Αργολίδα. τόµ. ΙΓ', σ. 9600.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Τρέχοντα ζητήµατα αγροτικής ανάπτυξης στο νοµό Ηρακλείου («Φόρµα 6»
Γεωργική Σχολή Μεσσαράς, διαχείριση υδάτινων πόρων)».
τόµ. ΙΓ', σ. 9601.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ποιο το σχέδιο της
Κυβέρνησης για την έγγειο αναδιάρθρωση στην ελληνική
γεωργία;» τόµ. ΙΓ', σ. 9993.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επικείµενη
εκκαθάριση ανενεργών αγροτικών συνεταιρισµών και την
αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων τους. τόµ. Θ', σ.
6433.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον πλειστηριασµό από τον ΕΦΚΑ ακινήτου ιδιοκτησίας «αγροτικού συνεταιρισµού δωδεκανήσου». τόµ. Ι',
σ. 7262.
ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Διαδριατικός Αγωγός
Φυσικού Αερίου (TAP)». τόµ. ΙΓ', σ. 9673.
ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Γ. Αµυρά. τόµ. Ε', σ. 3380, τόµ. Ι', σ. 7154.
Σ. Αναστασιάδη. τόµ. Ζ', σ. 4814.
Ι. Ανδριανού. τόµ. Ε', σ. 3307.
Ι. Αντωνιάδη. τόµ. ΙΑ', σ. 8343.
Μ. Αντωνίου. τόµ. Α', σ. 621, τόµ. ΙΓ', σ. 9474, τόµ. ΙΔ',
σ. 10376, τόµ. ΙΣΤ', σ. 11850.
Χ. Αντωνίου. τόµ. Θ', σ. 6504.
Α. Ασηµακοπούλου. τόµ. Β', σ. 877, τόµ. Γ', σ. 2063,
τόµ. Η', σ. 5593, τόµ. ΙΑ', σ. 8004, 8354, τόµ. ΙΓ', σ. 9445.
Ι. Αχµέτ. τόµ. Ζ', σ. 4906, τόµ. Θ', σ. 6667.
Γ. Βαγιωνά. τόµ. Θ', σ. 6855, τόµ. ΙΣΤ', σ. 11391.
Γ. Βαρεµένου. τόµ. Α', σ. 223, τόµ. Β', σ. 1587, τόµ. Γ',
σ. 2084, τόµ. Ε', σ. 3733, τόµ. Η', σ. 5511, τόµ. ΙΑ', σ.
8354.
Κ. Βλάση. τόµ. Α', σ. 15, τόµ. Ι', σ. 7204, τόµ. ΙΕ', σ.
11384.
Σ. Βλάχου. τόµ. Α', σ. 633.
Α. Βεσυρόπουλου. τόµ. ΣΤ', σ. 4669, τόµ. ΙΓ', σ. 9474.
Δ. Γάκη. τόµ. Γ', σ. 2084, τόµ. ΙΓ', σ. 9394.
Μ. Γεωργιάδη. τόµ. Η', σ. 5507, τόµ. ΙΑ', σ. 8343.
Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Θ', σ. 6432, τόµ. Η', σ. 5487.
Β. Γιόγιακα. τόµ. ΙΑ', σ. 8343.
Κ. Γκιουλέκα. τόµ. Ζ', σ. 5357.
Σ. Δανέλλη. τόµ. ΙΓ', σ. 9394, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11850.
Ν. Δένδια. τόµ. Α', σ. 15, τόµ. ΣΤ', σ. 4097, 4649, τόµ. Ι',
σ. 7120, τόµ. ΙΣΤ', σ. 11672, 11829.
Γ. Δηµαρά. τόµ. Δ', σ. 2802.
Κ. Δουζίνα. τόµ. ΙΓ', σ. 9394, τόµ. ΙΔ', σ. 10159.
Ι. Θεοφύλακτου. τόµ. Ι', σ. 7261.

Θ. Θεοχάρη. τόµ. Θ', σ. 6275, τόµ. ΙΑ', σ. 7881, 8513,
τόµ. ΙΣΤ', σ. 11939.
Σ. Καλαφάτη. τόµ. Δ', σ. 3055, τόµ. ΙΑ', σ. 8461.
Π. Καµµένου. τόµ. ΙΔ', σ. 10407.
Ι. Καραγιάννη. τόµ. Α', σ. 15.
Ε. Καρακώστα. τόµ. Θ', σ. 6937.
Κ. Καραµανλή. τόµ. Α', σ. 364.
Γ. Κασαπίδη. τόµ. Β', σ. 1236, τόµ. Η', σ. 5487, τόµ. ΙΑ',
σ. 8534, τόµ. ΙΒ', σ. 9081, τόµ. ΙΣΤ', σ. 11672.
Γ. Κατσιαντώνη. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11672.
Β. Κεγκέρογλου, Ν. Φίλη. τόµ. Θ', σ. 6363.
Σ. Κεδίκογλου. τόµ. ΙΒ', σ. 8672.
Χ. Κέλλα. τόµ. Θ', σ. 6363.
Ν. Κεραµέως. τόµ. Α', σ. 364, τόµ. Η', σ. 5564.
Ι. Κεφαλογιάννη. τόµ. Α', σ. 621, τόµ. Δ', σ. 2983, τόµ.
ΙΑ', σ. 8534, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11830.
Ο. Κεφαλογιάννη. τόµ. Α', σ. 408, τόµ. Ι', σ. 7154.
Κ. Κουκοδήµου. τόµ. Ζ', σ. 4921, τόµ. Θ', σ. 6986.
Γ. Κουµουτσάκου. τόµ. Γ', σ. 2163, τόµ. Δ', σ. 2802, τόµ.
Ζ', σ. 5089, τόµ. Η', σ. 5508, 5647, τόµ. ΙΓ', σ. 9445.
Γ. Κυρίτση. τόµ. Γ', σ. 1947.
Γ. Λαζαρίδη. τόµ. ΙΒ', σ. 8871.
Σ. Λυκούδη. τόµ. Ε', σ. 3380.
Ι. Μανιάτη. τόµ. Δ', σ. 2802, τόµ. Ζ', σ. 5089, τόµ. Θ', σ.
6855, τόµ. Ι', σ. 7735, τόµ. ΙΑ', σ. 8344.
Δ. Μάρδα. τόµ. ΙΓ', σ. 9394.
Α. Μεγαλοµύστακα. τόµ. Α', σ. 408.
Π. Μηταράκη. τόµ. ΣΤ', σ. 4649, τόµ. ΙΔ', σ. 10146,
10407, τόµ. ΙΣΤ', σ. 11400.
Μ. Μουσταφά. τόµ. Ε', σ. 3823.
Θ. Μπακογιάννη. τόµ. Β', σ. 1236, τόµ. Γ', σ. 1897, τόµ.
Η', σ. 5832.
Α. Μπαλτά. τόµ. Ε', σ. 3750.
Μ. Μπόλαρη. τόµ. ΙΒ', σ. 9080, τόµ. ΙΓ', σ. 9707.
Χ. Μπουκώρου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11617.
Ν. Νικολόπουλου. τόµ. Β', σ. 1236.
Ν. Ξυδάκη. τόµ. Ι', σ. 7761.
Ι. Πλακιωτάκη. τόµ. ΙΒ', σ. 8623, 8666, τόµ. ΙΔ', σ.
10290, τόµ. ΙΣΤ', σ. 11830.
Ε. Ράπτη. τόµ. Γ', σ. 1602, τόµ. ΙΓ', σ. 9474.
Α. Σαµαρά. τόµ. ΙΔ', σ. 10407, τόµ. ΙΣΤ', σ. 11968.
Ι. Σαχινίδη. τόµ. Α', σ. 633, τόµ. Β', σ. 1236,
Κ. Σκρέκα. τόµ. Γ', σ. 1897, τόµ. Δ', σ. 2777, τόµ. Ε', σ.
3943.
Χ. Σταϊκούρα. τόµ. Ι', σ. 7285.
Ι. Στέφου. τόµ. ΙΔ', σ. 10740.
Γ. Στύλιου. τόµ. Η', σ. 5516, τόµ. Ι', σ. 7742, τόµ. ΙΣΤ', σ.
11939.
Ν. Συρµαλένιου. τόµ. Θ', σ. 6432.
Κ. Τζαβάρα. τόµ. Γ', σ. 1928.
Μ. Τζελέπη. τόµ. Ι', σ. 7742.
Κ. Τσιάρα. τόµ. Β', σ. 1467, τόµ. Θ', σ. 6504, τόµ. ΙΣΤ',
σ. 11968.
Ν. Φίλη. τόµ. Θ', σ. 6363.
Θ. Φορτσάκη. τόµ. Β', σ. 1236, τόµ. Γ', σ. 2157, 2163,
τόµ. Δ', σ. 2802, τόµ. Ε', σ. 3750, 3823, τόµ. ΙΣΤ', σ.
11400, 11829, 11830, 11850.
Κ. Χατζηδάκη. τόµ. Ζ', σ. 4783. Ε. Χριστοφιλοπούλου.
τόµ. Α', σ. 408.
ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την απόδοση του προ-
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γράµµατος χορήγησης αδειών διαµονής σε πολίτες τρίτων
χωρών, µέσω της αγοράς ακινήτων στη χώρα µας ή επενδύσεων αξίας άνω των 250.000 ευρώ (Golden Visa
Greece). τόµ. ΙΒ', σ. 8671.
ΑΔΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε τη χορήγηση αδειών για
τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. τόµ. ΣΤ', σ.
4447.
ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις άδειες των
αναπληρωτών εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΔ', σ. 10287.
ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις συµβάσεις έργου στα νοσοκοµεία και την καταστρατήγηση του δικαιώµατος στη µητρότητα. τόµ. Η', σ.
5601.
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της
Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής
Δηµοκρατίας της Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4453, ΦΕΚ: 19 A' / 20.02.2017). τόµ.
ΣΤ', σ. 4657, τόµ. Ζ', σ. 4953-4956.
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την άµεση ανάγκη λειτουργίας του αερολιµένα της Νέας Αγχιάλου και τη
διενέργεια τακτικών διεθνών πτήσεων σε µόνιµη βάση. τόµ.
Α', σ. 76.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την άρση των εµποδίων για την αξιοποίηση του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού. τόµ. Γ', σ.
2062.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη στελέχωση 12 περιφερειακών αεροδροµίων της ελληνογερµανικής κοινοπραξίας FRAPORT
A.E., µε προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος. τόµ. Ε',
σ. 4039.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε την επίσπευση των αναγκαίων παρεµβάσεων στο αεροδρόµιο «Ν. Καζαντζάκης»
στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Ζ', σ. 4775.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε την επέκταση του αεροδροµίου Χίου. τόµ. Ζ', σ. 4918.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «απαράδεκτες οι υπηρεσιακές συνθήκες
για τους πυροσβέστες στα περιφερειακά αεροδρόµια της
Fraport». τόµ. Θ', σ. 6860.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «η Κυβέρνηση εµποδίζει την επένδυση
για την αξιοποίηση του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού». τόµ. ΙΑ', σ. 7876.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις προτάσεις - αιτήµατα των Δήµων
των Μεσογείων ενόψει της διαβούλευσης για την ανανέωση

της σύµβασης του Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» µε το ελληνικό Δηµόσιο για την περίοδο
2025-2055. τόµ. ΙΑ', σ. 7883.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Προοπτική και ανάγκες του Διεθνούς
Αερολιµένα Καλαµάτας». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11622.
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τροποποίησης υπ' αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους (Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4434, ΦΕΚ:
214 Α' / 17.11.2016). τόµ. Β', σ. 1028, τόµ. Γ', σ. 16071625.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την Παροχή Υποστήριξης Χώρας Υποδοχής για την εκτέλεση εκπαιδευτικής συνεργασίας µεταξύ της Πολωνικής Πολεµικής Αεροπορίας
και της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στην Ελληνική
Δηµοκρατία». (Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 5571.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4427, ΦΕΚ:
188 Α'/ 08.10.2016). τόµ. Α', σ. 15, 155-277.
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
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
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4457, ΦΕΚ: 31 Α' /13.03.2017). τόµ. Ζ', σ. 4927,
τόµ. Η', σ. 5629-5640.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για
συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών και της
Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4462, ΦΕΚ: 39 A'/
28.03.2017). τόµ. Η', σ. 5647, τόµ. Θ', σ. 6276-6303.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα του Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισµού της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4477, ΦΕΚ: 86 A' /
14.06.2017). τόµ. ΙΑ', σ. 8393, τόµ. ΙΒ', σ. 8597-8600.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του
αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητι-
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σµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεότητας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας του Ιράκ". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4476, ΦΕΚ: 85 A' /
14.06.2017). τόµ. ΙΑ', σ. 8393, τόµ. ΙΒ', σ. 8597-8600,
8608.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α' 121) και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4479, ΦΕΚ:
94 A' / 29.06.2017). τόµ. ΙΓ', σ. 9394, 9501-9562.
ΑΙΓΙΑΛΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την τροποποίηση διατάξεων του
ν.2971/2001 "Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ', σ. 4457.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε θέµα: «αυθαίρετες κατασκευές
και καταπατήσεις παραλιών στη Μύκονο». τόµ. ΙΑ', σ.
8471.
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4448, ΦΕΚ: 1 A' / 13.01.2017). τόµ. Ε', σ. 3734,
3975-3986.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα του Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισµού της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4477, ΦΕΚ: 86 A' /
14.06.2017). τόµ. ΙΑ', σ. 8393, τόµ. ΙΒ', σ. 8597-8600.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α' και 83 του Κανονισµού
της Βουλής για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Αθανασίου Παπαδόπουλου και Νικολάου Βούτση. τόµ.
Α', σ. 409-598.
Ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Αθανασίου Παπαδόπουλου και Νικολάου Βούτση. τόµ. Α', σ. 410-598.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Χρήστου Κατσώτη και Νικόλαου Νικολόπουλου.
τόµ. Β', σ. 1242-1429.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών
κ.κ. Χ. Κατσιώτη και Ν. Νικολόπουλου. τόµ. Β', σ. 12421429.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Άννας-Μισέλ Ασηµακοπούλου. τόµ. Δ', σ. 2436-2448, 2449-2625.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και ΆνναςΜισέλ Ασηµακοπούλου. τόµ. Δ', σ. 2436-2448, 24492625.

Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Χρήστου Παππά και Κωνσταντίνου Μπαρµπαρούση
(µία δικογραφία) και Ευάγγελου Βενιζέλου, Σταύρου Θεωδωράκη, Αλεξάνδρας Παπαρήγα, Φωτεινής (Φώφης) Γεννηµατά και Δηµητρίου Κουτσούµπα (µία δικογραφία). τόµ.
ΣΤ', σ. 4232-4435.
Ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Χρήστου Παππά και Κωνσταντίνου
Μπαρµπαρούση (µία δικογραφία) και Ευάγγελου Βενιζέλου, Σταύρου Θεωδωράκη, Αλεξάνδρας Παπαρήγα, Φωτεινής (Φώφης) Γεννηµατά και Δηµητρίου Κουτσούµπα (µία
δικογραφία). τόµ. ΣΤ', σ. 4234-4435.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Αθανασίου Καββαδά και Ελένης Αυλωνίτου. τόµ. Ζ', σ.
5109-5318.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Αθανασίου Καββαδά και Ελένης
Αυλωνίτου. τόµ. Ζ', σ. 5109-5318.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Σωκράτη Βαρδάκη, Θεοδώρου Φορτσάκη και εβδοµήντα δύο (72) εν ενεργεία Βουλευτών και συγκεκριµένα των κ.κ. Τζάκρη Θεοδώρας, Αθανασίου Χαράλαµπου,
Αναστασιάδη Σάββα, Ανδριανού Ιωάννη, Αντωνίου Μαρίας, Αραµπατζή Φωτεινής, Ασηµακοπούλου Άννας - Μισέλ, Αυγενάκη Ελευθερίου, Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδη, Βεσυρόπουλου Αποστόλου, Βλάχου Γεωργίου, Βορίδη Μαυρουδή (Μάκη), Βούλτεψη Σοφίας, Βρούτση Ιωάννη, Γεωργαντά Γεωργίου, Γεωργιάδη Σπυρίδωνα - Άδωνι, Γιακουµάτου Γερασίµου, Γκιουλέκα Κωνσταντίνου, Δαβάκη Αθανασίου, Δένδια Νικολάου - Γεωργίου, Δήµα Χρίστου, Κακλαµάνη Νικήτα, Καλαφάτη Σταύρου, Καραγκούνη Κωνσταντίνου, Καραµανλή Άννας, Καραµανλή Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου, Καράογλου Θεοδώρου, Καρασµάνη Γεωργίου,
Κατσαφάδου Κωνσταντίνου, Κεδίκογλου Συµεών (Σίµου),
Κέλλα Χρήστου, Κεφαλογιάννη Όλγας, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Κικίλια Βασιλείου, Κόνσολα Εµµανουήλ, Κοντογεώργου Κωνσταντίνου, Κουκοδήµου Κωνσταντίνου, Κουτσούµπα Ανδρέα, Κυριαζίδη Δηµητρίου, Μαρτίνου Γεωργίας, Μεϊµαράκη Ευαγγέλου, Μηταράκη Παναγιώτη (Νότη),
Μητσοτάκη Κυριάκου, Μπακογιάννη Θεοδώρας, Μπούρα
Αθανασίου, Οικονόµου Βασιλείου, Παναγιωτόπουλου Νικολάου, Παπακώστα - Σιδηροπούλου Αικατερίνης, Πλακιωτάκη Ιωάννη, Ράπτη Ελένης, Σαλµά Μάριου, Σαµαρά Αντωνίου, Σκρέκα Κωνσταντίνου, Σταϊκούρα Χρήστου, Στύλιου Γεωργίου, Τασούλα Κωνσταντίνου, Τραγάκη Ιωάννη,
Τσιάρα Κωνσταντίνου, Χαρακόπουλου Μαξίµου, Χατζηδάκη Κωνσταντίνου, Βενιζέλου Ευαγγέλου, Γρηγοράκου Λεωνίδα, Κουτσούκου Γιάννη, Κρεµαστινού Δηµητρίου, Κωνσταντινόπουλου Οδυσσέα, Λοβέρδου Ανδρέα, Μανιάτη Ιωάννη, Σκανδαλίδη Κωνσταντίνου, Χριστοφιλοπούλου Παρασκευής (Εύης), Λυκούδη Σπυρίδωνα, Ψαριανού Γρηγορίου και Μάρκου Αικατερίνης. τόµ. Η', σ. 5982-5988.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Σωκράτη Βαρδάκη, Θεοδώρου
Φορτσάκη και εβδοµήντα δύο (72) εν ενεργεία Βουλευτών
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και συγκεκριµένα των κ.κ. Τζάκρη Θεοδώρας, Αθανασίου
Χαράλαµπου, Αναστασιάδη Σάββα, Ανδριανού Ιωάννη, Αντωνίου Μαρίας, Αραµπατζή Φωτεινής, Ασηµακοπούλου
Άννας - Μισέλ, Αυγενάκη Ελευθερίου, Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδη, Βεσυρόπουλου Αποστόλου, Βλάχου Γεωργίου, Βορίδη
Μαυρουδή (Μάκη), Βούλτεψη Σοφίας, Βρούτση Ιωάννη,
Γεωργαντά Γεωργίου, Γεωργιάδη Σπυρίδωνα - Άδωνι, Γιακουµάτου Γερασίµου, Γκιουλέκα Κωνσταντίνου, Δαβάκη Αθανασίου, Δένδια Νικολάου - Γεωργίου, Δήµα Χρίστου,
Κακλαµάνη Νικήτα, Καλαφάτη Σταύρου, Καραγκούνη
Κωνσταντίνου, Καραµανλή Άννας, Καραµανλή Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου, Καράογλου Θεοδώρου, Καρασµάνη
Γεωργίου, Κατσαφάδου Κωνσταντίνου, Κεδίκογλου Συµεών (Σίµου), Κέλλα Χρήστου, Κεφαλογιάννη Όλγας, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Κικίλια Βασιλείου, Κόνσολα Εµµανουήλ,
Κοντογεώργου Κωνσταντίνου, Κουκοδήµου Κωνσταντίνου,
Κουτσούµπα Ανδρέα, Κυριαζίδη Δηµητρίου, Μαρτίνου Γεωργίας, Μεϊµαράκη Ευαγγέλου, Μηταράκη Παναγιώτη
(Νότη), Μητσοτάκη Κυριάκου, Μπακογιάννη Θεοδώρας,
Μπούρα Αθανασίου, Οικονόµου Βασιλείου, Παναγιωτόπουλου Νικολάου, Παπακώστα - Σιδηροπούλου Αικατερίνης, Πλακιωτάκη Ιωάννη, Ράπτη Ελένης, Σαλµά Μάριου,
Σαµαρά Αντωνίου, Σκρέκα Κωνσταντίνου, Σταϊκούρα Χρήστου, Στύλιου Γεωργίου, Τασούλα Κωνσταντίνου, Τραγάκη
Ιωάννη, Τσιάρα Κωνσταντίνου, Χαρακόπουλου Μαξίµου,
Χατζηδάκη Κωνσταντίνου, Βενιζέλου Ευαγγέλου, Γρηγοράκου Λεωνίδα, Κουτσούκου Γιάννη, Κρεµαστινού Δηµητρίου, Κωνσταντινόπουλου Οδυσσέα, Λοβέρδου Ανδρέα, Μανιάτη Ιωάννη, Σκανδαλίδη Κωνσταντίνου, Χριστοφιλοπούλου Παρασκευής (Εύης), Λυκούδη Σπυρίδωνα, Ψαριανού
Γρηγορίου και Μάρκου Αικατερίνης. τόµ. Η', σ. 59836209.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Βασιλείου Λεβέντη, Χρήστου Καραγιαννίδη και Αθανασίου Παπαχριστόπουλου. τόµ. Ι', σ. 7523-7726.
Ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Β. Λεβέντη, Χ. Καραγιαννίδη και Α.
Παπαχριστόπουλου. τόµ. Ι', σ. 7523-7726.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ευστάθιου Παναγούλη και Νικολάου Παπαδόπουλου. τόµ. ΙΒ', σ. 8883-9058.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναγούλη και Ν. Παπαδόπουλου. τόµ. ΙΒ', σ. 8884-9058.
ΑΚΙΝΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την τιµή ζώνης των ακινήτων που ανήκουν στα διοικητικά όρια του Δήµου Τροιζηνίας - Μεθάνων. τόµ. Α', σ. 78.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014,
σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση
των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4438, ΦΕΚ: 220 A' / 28.11.2016).
τόµ. Γ', σ. 1802, 1947-1987.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναθεώρηση των φορολογικών
διατάξεων που αφορούν σε φορολογική αντιµετώπιση ακινήτων εντός περιοχών που έχουν ενταχθεί σε σχέδιο πόλης,
αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η πράξη εφαρµογής. τόµ. ΣΤ',
σ. 4500.
ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου του Κέντρου "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Γρεβενών που βρίσκεται στην περιοχή Μεράς του Δήµου
Γρεβενών. τόµ. Α', σ. 342.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Αναξιοποίητα παραµένουν ακίνητα για
τα οποία το Δηµόσιο πληρώνει υψηλά ενοίκια». τόµ. ΙΑ', σ.
7877.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, «αναφορικά µε το ύψος της αντικειµενικής αξίας των προς αξιοποίηση ακινήτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11666.
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αποπληρωµή του φόρου κληρονοµιάς µε µεταβίβαση ακινήτου προς το δηµόσιο. τόµ. Β', σ.
873.
ΑΛΒΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της
Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής
Δηµοκρατίας της Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4453, ΦΕΚ: 19 A' / 20.02.2017). τόµ.
ΣΤ', σ. 4657, τόµ. Ζ', σ. 4953-4956.
ΑΛΙΕΙΑ-ΑΛΙΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη για
λήψη συγκεκριµένων µέτρων για την παράκτια αλιεία. τόµ.
Γ', σ. 1932.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τις σοβαρές διαστάσεις του θέµατος των µεδουσών σε Κορινθιακό και Πατραϊκό κόλπο. τόµ. ΙΔ', σ. 10732.
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη για
λήψη συγκεκριµένων µέτρων για την παράκτια αλιεία. τόµ.
Γ', σ. 1932.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµόν 102/2106 Προεδρικό Διάταγµα, σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Α' Συνόδου της
ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου (Προεδρευόµενης Δηµοκρατίας). τόµ. Α', σ. 1-2.
Ανακοινώνεται η κατάθεση του προσχεδίου του κρατικού
προϋπολογισµού του έτους 2017. τόµ. Α', σ. 5.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας για το αξίωµα των κοσµητόρων της Βουλής της ΙΖ' Περιόδου της Β' Συνόδου εκλέχθηκαν οι κ.κ. Α. Αθανασίου, Γ. Πάντζας και Κ. Κουκοδήµος,
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ενώ για το αξίωµα των Γραµµατέων της Βουλής της ΙΖ' Περιόδου της Β' Συνόδου εκλέχθηκαν οι κ.κ. Α. Γκαρά, Μ.
Κάτσης, Ι. Σαρακιώτης, Γ. Ψυχογιός και Ι. Κεφαλογιάννης
τόµ. Α', σ. 14.
Ανακοινώνεται ότι, στα πλαίσια της άσκησης "ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2016", Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016, θα διεξαχθεί δοκιµαστική ενεργοποίηση της σειρήνας της Βουλής των Ελλήνων. τόµ. Α', σ. 15.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε, στις 6 Οκτωβρίου 2016, στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.3126/2013 περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών, όπως ισχύει, i. Ποινική δικογραφία που αφορά
στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Δηµήτριο Παπαγγελόπουλο
και ii. Ποινική δικογραφία που αφορά στην Υφυπουργό
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Θεοδώρα Τζάκρη. τόµ. Α', σ. 265.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 14 Οκτωβρίου 2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
κ. Νικόλαο Φίλη. τόµ. Α', σ. 676.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας "Το Ποτάµι", κ. Σταύρου Θεοδωράκη, προς
τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία
ενηµερώνει ότι ο Βουλευτής Αχαΐας Ιάσων Φωτήλας, τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος. τόµ.
Α', σ. 738-739.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στην Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 25.10.2016: α) ποινική δικογραφία που αφορά
στον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα
και β) ποινική δικογραφία που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.
Νικόλαο Τόσκα. τόµ. Β', σ. 1066.
Ανακοινώνεται ότι Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή,
σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 31/10/2016: α) Ποινική δικογραφία που αφορά
στον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό και στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη και β) Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου. τόµ. Β', σ. 1240.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 4-11-2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον τέως Υπουργό Οικονοµικών κ. Γιάνη Βαρουφάκη. τόµ. Β', σ.
1563.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
µε θέµα: "Κυβερνητική µεταβολή", µε την οποία γνωστοποιεί τα Π.Δ. 124/5.11.2016 (ΦΕΚ 209/5.11.2016) και
125/5.11.2016 (ΦΕΚ 210/5.11.2016), περί αποδοχής της
παραίτησης και διορισµού µελών της Κυβέρνησης. τόµ. Β',
σ. 1583-1586.

Ανακοινώνεται η υπ' αριθ. πρωτ. 17375/12081, από 8
Νοεµβρίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, µε θέµα: «Σύσταση και συγκρότηση των
Διαρκών Επιτροπών Μορφωτικών Υποθέσεων και Οικονοµικών Υποθέσεων». τόµ. Γ', σ. 1592-1595.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθ. πρωτ. 17343/12067, από 8
Νοεµβρίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, µε θέµα: «Καθορισµός Αρµοδιότητας
των Διαρκών Επιτροπών Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης και Παραγωγής και Εµπορίου».
τόµ. Γ', σ. 1596-1598.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθ. πρωτ. 17374/12080, από 8
Νοεµβρίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής για τη Β' Σύνοδο της ΙΖ'
Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Γ', σ. 1599-1601.
Ανακοινώνεται η κατάθεση από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Χουλιαράκη του κρατικού προϋπολογισµού
του 2017. τόµ. Γ', σ. 1903.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε τη οποία γνωστοποιεί ότι,
σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Κανονισµού της Βουλής, Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας (κατά
σειρά) ορίζονται οι Βουλευτές Νικόλαος-Γεώργιος Δένδιας
(Β' Αθηνών), Κωνσταντίνος Τζαβάρας (Ν. Ηλείας) και Γιάννης Κεφαλογιάννης (Ν. Ρεθύµνου). τόµ. Γ', σ. 1926.
Ανακοινώνεται επιστολή της κ. Αικατερίνης Μάρκου,
Βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του "Ποταµιού" και
παραµένει ανεξάρτητη Βουλευτής. τόµ. Γ', σ. 1927.
Ανακοινώνεται επιστολή του κ. Γεωργίου - Δηµήτριου
Καρρά, Βουλευτή Β' Περιφέρειας Αθηνών, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.Νικόλαο Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Ένωσης Κεντρώων και παραµένει Ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. Γ', σ. 2179-2180.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 25.11.2016 ποινική δικογραφία που αφορά τους
κ.κ. Λουκά Παπαδήµο, πρώην υπηρεσιακό Πρωθυπουργό,
Παναγιώτη Πικραµένο, πρώην υπηρεσιακό Πρωθυπουργό,
Φίλιππο Σαχινίδη, πρώην υπηρεσιακό Υπουργό Οικονοµικών, Γεώργιο Ζαννιά, πρώην υπηρεσιακό Υπουργό Οικονοµικών, Γκίκα Χαρδούβελη, πρώην Υπουργό Οικονοµικών και Γιάνη Βαρουφάκη, πρώην Υπουργό Οικονοµικών.
τόµ. Γ', σ. 2201.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ένωσης Κεντρώων κ. Β. Λεβέντη, προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία
ανακοινώνει πως ορίζει ως µόνιµο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον Βουλευτή Σερρών κ. Μεγαλοµύστακα Αναστάσιο.
τόµ. Γ', σ. 2201.
Ανακοινώνεται αίτηµα των Βουλευτών της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ.κ. Β. Κεγκέρογλου και
Θ. Παπαθεοδώρου, όπου ένας εκ των δύο ζητούν τον λόγο,
µε βάση το άρθρο 67 παράγραφος 2 και 3, για παραβίαση
του άρθρου 87 και του άρθρου 88 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Δ', σ. 2653-2654.
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Ανακοινώνεται ότι έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων 1, 2, 3 και 4, από
Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, του Ποταµιού, καθώς και από τους Ανεξάρτητους
Βουλευτές κ.κ. Γεώργιο-Δηµήτριο Καρρά, Ιάσωνα Φωτήλα
και Θεοχάρη Θεοχάρη, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
«Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την
ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ.
Δ', σ. 2656.
Ανακοινώνεται ότι η Γραµµατέας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεοπεφτάτου Αφροδίτη, µε επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
ενηµερώνει ότι κατά την ΙΖ' Κοινοβουλευτική Περίοδο, Β'
Σύνοδο, ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι για
την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς οι Βουλευτές κ.κ. Μαντάς Χρήστος, Ξυδάκης Νικόλαος και Βάκη Φωτεινή. τόµ. Δ', σ. 2803-2804.
Ανακοινώνεται επιστολή των Βουλευτών κ.κ. Μ. Χαρακόπουλου και Θ. Παπαθεοδώρου, µε την οποία ζητούν τον λόγο, δια του Κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Α. Λοβέρδου, σύµφωνα µε το άρθρο
67 παρ. 2 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Δ', σ. 2864.
Ενηµέρωση του Σώµατος από την Προεδρεύουσα κ. Α.
Χριστοδουλοπούλου για το διάγγελµα του Πρωθυπουργού,
µε το οποίο ανακοίνωσε τη διανοµή του πλεονάσµατος
στους χαµηλοσυνταξιούχους, καθώς και την αναστολή του
ΦΠΑ στα νησιά τα οποία πλήττονται από το προσφυγικό,
καλύπτοντας έτσι όλο το πλεόνασµα του 2016, το οποίο είχε κερδίσει ο Προϋπολογισµός του 2016. τόµ. Δ', σ. 3026.
Ανακοινώνεται η υπ. αριθµ. πρωτοκόλλου 18949/13029,
από 9 Δεκεµβρίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση των
Διαρκών Επιτροπών Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δηµόσιας Διοίκησης,
Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Παραγωγής και Εµπορίου». τόµ. Δ', σ. 3066-3071.
Ανακοίνωση του Προέδρου τη Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, σχετικά µε την απόδοση 5 εκατοµµυρίων ευρώ για την
αντιµετώπιση της προσφυγικής κρίσης. τόµ. Δ', σ. 31683169.
Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσµίας της λειτουργίας για την υποβολή του Πορίσµατος της Εξεταστικής Επι-

τροπής για τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 144
και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, µέχρι την 16η Ιανουαρίου 2017. τόµ. Ε', σ. 3557.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει α) στις 30/12/2016 ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη και β) στις 5.1.2017, ποινική δικογραφία που αφορά i) στον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό και στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη και ii) ποινική
δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου. τόµ. Ε', σ. 3934.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 172/73 από
11 Ιανουαρίου 2017 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής του απολογισµού και του γενικού ισολογισµού του
Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισµού
του Κράτους». τόµ. Ε', σ. 3947, 3948-3949.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 173/74 από
11 Ιανουαρίου 2017 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και
Συµβάσεων». τόµ. Ε', σ. 3947, 3950-3951.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 174/75 από
11 Ιανουαρίου 2017 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής για την Παρακολούθηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Ε', σ. 3947, 39523953.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 175/76 από
11 Ιανουαρίου 2017 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Υποεπιτροπής για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος
των ναρκωτικών» της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. τόµ. Ε', σ. 3947, 3954-3955.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 176/77 από
11 Ιανουαρίου 2017 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικολάου Βούτση: ««Σύσταση και συγκρότηση της Υποεπιτροπής µε θέµα «το χρέος και η αποµείωσή του» της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων.» τόµ. Ε', σ.
3947, 3956-3957.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Ροδόπης κ. Ιλχάν
Αχµέτ προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
µε την οποία γνωστοποιεί ότι εφεξής δεν θα ανήκει στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Ποταµιού και παραµένει ως ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. Ε', σ. 3998-3999.
Ανακοινώνεται επιστολή της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
µε την οποία ενηµερώνει ότι ο Βουλευτής Λακωνίας κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης. τόµ. Ε', σ. 40004001.
Ανακοινώνεται επιστολή του ανεξάρτητου Βουλευτή του
Νοµού Ροδόπης κ. Ιλχάν Αχµέτ, προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει το
σώµα ότι εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ. τόµ. Ε', σ.
4005-4006.
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Ανακοινώνεται επιστολή της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει το
Σώµα για την αποδοχή της προσχώρησης του Βουλευτή κ.
Ιλχάν Αχµέτ στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ. τόµ. Ε', σ. 4005,
4007.
Ανακοινώνεται η υπ' αρ. 736/529, από 18 Ιανουαρίου
2017, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου
Βούτση, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από
το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Μόνιµη
Επιτροπή Παρακολούθησης των Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, για τη Β'
Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. ΣΤ', σ. 41104112.
Ανακοινώνεται η υπ' αρ. 737, από 18 Ιανουαρίου 2017,
απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση,
µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Ελληνισµού της Διασποράς, Προστασίας Περιβάλλοντος, Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Περιφερειών, Οδικής Ασφάλειας και Σωφρονιστικού
Συστήµατος και λοιπών δοµών Εγκλεισµού Κρατουµένων
για τη Β' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. ΣΤ',
σ. 4110, 4113-4119.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει: Πρώτον, στις 25.10.2016 ποινική δικογραφία που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη,
και δεύτερον, στις 17.1.2017 ποινική δικογραφίαξ που αφορά στον πρώην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Ανδρέα Λοβέρδο. τόµ. ΣΤ', σ. 4153.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 964/709, από 23 Ιανουαρίου 2017, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου
Βούτση, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από
το άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής για τη Β' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. ΣΤ', σ. 4220, 4221-4222.
Ανακοινώνονται οι υπ' αριθµόν 965/710 και 966/711, από 23 Ιανουαρίου 2017, αποφάσεις του Προέδρου της
Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε τις οποίες συγκροτήθηκαν
οι προβλεπόµενες από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της
Βουλής Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας και Έρευνας και Τεχνολογίας, αντίστοιχα, για τη
Β' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. ΣΤ', σ.
4220, 4223-4226.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς
και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης
από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. ΣΤ', σ. 4230.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, την οποία συνυπογράφουν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας κ. Ιάσων Φωτήλας και µε την οποία δηλώνουν ότι ο
Βουλευτής προσχωρεί και εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΣΤ', σ. 4230-4231.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα τρεις

Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οκτώ Βουλευτές του κόµµατός του, υπέβαλαν πρόταση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, για τη συζήτηση του πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου
2017. τόµ. ΣΤ', σ. 4441.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών, όπως ισχύει
στις 2.3.2017, πρώτον, ποινική δικογραφία που αφορά
στους πρώην Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ.κ. Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη και Αθανάσιο Τσαυτάρη, δεύτερον, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο και, τρίτον, ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό και σε µέλη της
Κυβερνήσεως, καθώς και σε πρώην Πρωθυπουργούς. τόµ.
ΣΤ', σ. 4657.
Ανακοινώνεται επιστολή του κ. Κωνσταντίνου Μπαργιώτα, Βουλευτή Λάρισας, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Νικόλαο Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Ποταµιού και παραµένει
ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. ΣΤ', σ. 4687.
Ανακοινώνεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα
µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 17 Ιανουαρίου 2017, ποινική δικογραφία που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη. τόµ. Ζ', σ.
4863.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 15-2-2017: α. Ποινική δικογραφία που αφορά στον
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη,β.
Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυπουργό
Οικονοµικών κ. Αντώνιο Μπέζα και γ. Ποινική δικογραφία
που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα. τόµ. Ζ', σ. 5072.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 23.2.2017, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο. τόµ. Ζ', σ.
5457.
Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπέβαλε στη
Βουλή το κείµενο της Διεθνούς Σύστασης Εργασίας µε αριθµό 204 και τίτλο: «Σύσταση σχετικά µε τη µετάβαση από
την άτυπη στην επίσηµη οικονοµία», που υιοθετήθηκε από
την 104η Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας (Ιούνιος 2015).
τόµ. Η', σ. 5497.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκου,
πρώην Υπουργοί και Βουλευτές Δωδεκανήσου και οι Δήµαρχοι της Δωδεκανήσου. τόµ. Η', σ. 5499.
Αποχώρηση από την Αίθουσα του Προέδρου της Ελληνι-
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κής Δηµοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου. τόµ. Η', σ.
5505.
Ανακοινώνεται ότι στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, για τα εβδοµήντα χρόνια της Ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, παρίσταται η αυτού εξοχότης ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος. τόµ. Η', σ. 5505.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Μεσσηνίας κ. Δηµητρίου Κουκούτση προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και παραµένει ως ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. Η', σ.
5573-5574.
Ανακοινώνεται ότι στην Αίθουσα Γερουσίας πραγµατοποιείται εκδήλωση υπό τη διοργάνωση του Ιδρύµατος της
Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία, παρουσία του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, αφιερωµένη στην Έλλη Λαµπρίδη, την παιδαγωγό, συγγραφέα και φιλόσοφο που υπήρξε από τους πρωτεργάτες των
αγώνων για τα δικαιώµατα της γυναίκας. τόµ. Η', σ. 5627.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 7.3.2017, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη. τόµ.
Η', σ. 5647.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας
και εκατόν σαράντα τρεις Βουλευτές του κόµµατός του και
ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των ΑΝΕΛ κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος,
τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και
το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων, όπως αναφέρονται στην κατατεθείσα πρόταση και όπως προκύπτουν από τα αναφερόµενα στην πρόταση έγγραφα των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου. τόµ. Η', σ. 5689, 5692-5718.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, από τον κ. Σταύρου Θεοδωράκη, Πρόεδρο του κόµµατος "ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ", µε την οποία ενηµερώνει ότι Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του κόµµατός του ορίζεται ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μαυρωτάς.
τόµ. Η', σ. 5830-5831.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 27.3.2017 ποινικές δικογραφίες που αφορούν: α)
στον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο και β)
στους πρώην Υπουργούς κ.κ. Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, Παναγιώτη Μηταράκη, Ανδρέα Λυκουρέντζο και Μαυρουδή Βορίδη. τόµ. Θ', σ.
6444.
Ανακοινώνεται ότι ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ.
Ιωάννης Παπαντωνίου απέστειλε υπόµνηµα µε τίτλο: «Σηµείωµα ενόψει της συνεδρίασης της Βουλής της Τρίτης 28
Μαρτίου για τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτρο-

πής», το οποίο θα καταχωρηθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχει διανεµηθεί στους Βουλευτές. τόµ.
Θ', σ. 6475-6479.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 28.3.2017: α) Ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα και β)
Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Θ', σ. 6525.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας, γίνεται δεκτή η σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη
Παπαντωνίου, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. τόµ. Θ', σ. 6567.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, από τον ανεξάρτητο Βουλευτή Λάρισας
κ. Κωνσταντίνο Μπαργιώτα, µε την οποία γνωστοποιεί ότι εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ. τόµ. Θ', σ. 6584-6585.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, από την Πρόεδρο της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κα Φωτεινή Γεννηµατά,
µε την οποία ενηµερώνει ότι αποδέχτηκε την ένταξη του
Βουλευτή κ. Κωνσταντίνου Μπαργιώτα στην Κοινοβουλευτική Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης. τόµ. Θ', σ.
6584, 6586.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, από τη Βουλευτή κ. Διαµάντω Μανωλάκου, µε την οποία ενηµερώνει ότι λόγω της διεξαγωγής των
εργασιών του 20ου Συνεδρίου του κόµµατος της, δεν θα
παρευρεθεί στη σηµερινή συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για τη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών και ότι καταψηφίζουν το σχέδιο νόµου για τους λόγους
που έχουν αναπτύξει κατά την συζήτηση στην αρµόδια Επιτροπή της Βουλής. τόµ. Θ', σ. 6677.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 143 Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν
πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη 19972014, σύµφωνα µε το άρθρο 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Θ', σ. 6815-6833.
Ανακοινώνεται ότι, σε εκτέλεση της από 28 Μαρτίου
2017 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, συγκροτήθηκε
η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή είκοσι ενός µελών,
κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 3961/2011, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου για την
ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. τόµ. Θ', σ. 6850-6853.
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Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και
των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996 µέχρι σήµερα, σύµφωνα µε το άρθρο 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ', σ.
6887-6896.
Ανακοινώνεται ότι τις εργασίες της Ολοµέλειας της Βουλής παρακολουθεί η Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της
Δηµοκρατίας της Σερβίας κ. Maja Gojkovic, η οποία βρίσκεται στη χώρα κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της
Βουλής κ. Νικολάου Βούτση. τόµ. Θ', σ. 6989.
Αποχώρηση από την Αίθουσα της Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης της Δηµοκρατίας της Σερβίας κ. Maja Gojkovic.
τόµ. Θ', σ. 6990.
Ανακοινώνεται η πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον
χώρο της υγείας, κατά τα έτη 1997-2014. τόµ. Ι', σ. 70347052.
Ανακοινώνεται η πρόταση που κατέθεσε ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης
και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996 µέχρι
σήµερα. τόµ. Ι', σ. 7034, 7053-7061.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του αποτελέσµατος της ονοµαστικής ψηφοφορίας, η πρόταση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης
(Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας, κατά τα έτη 1997-2014, έγινε
δεκτή κατά πλειοψηφία. τόµ. Ι', σ. 7147.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 20-4-2017: α) ποινική δικογραφία που αφορά τον
πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη και
β) ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εξωτερικών κ. Γεώργιο Παπανδρέου και στον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Ανδρέα Λοβέρδο. τόµ. Ι', σ. 7153.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 24.2.2017: 1) ποινική δικογραφία που αφορά στον
Πρωθυπουργό, κ. Αλέξη Τσίπρα, 2) δύο (2) ποινικές δικογραφίες που αφορούν στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Νικόλαο Τόσκα, 3) ποινική δικογραφία που αφορά στους κ.κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή, πρώην Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο
Βερναρδάκη, πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γεώργιο Σταθάκη, πρώην Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Νικόλαο Παρασκευόπουλο, πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Δηµήτριο Παπαγγελόπουλο, Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Γεώργιο Κατρούγκαλο,
πρώην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, Αναπληρώτρια
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου, Αναπληρώτρια
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανδρέα Ξανθό, Υπουργό Υγείας, Παύλο
Πολάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονοµικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, πρώην
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, Γεώργιο Χουλιαράκη,
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, Παναγιώτη Σκουρλέτη, πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη
Τσιρώνη, πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Χρήστο Σπίρτζη, πρώην Υπουργό Υποδοµών
Μεταφορών και Δικτύων, Θεόδωρο Δρίτσα, πρώην Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ευάγγελο Αποστόλου, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Αλέξανδρο Φλαµπουράρη, Υπουργό Επικρατείας, και 4) ποινική δικογραφία που αφορά στον κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη,
πρώην Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου. τόµ. Ι', σ. 7207.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 3.5.2017: α) ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου και τα µέλη
της Κυβέρνησής του και β) ποινική δικογραφία που αφορά
στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη. τόµ.
Ι', σ. 7737.
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 1829/
27.04.2017 αίτηµα της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά µε το
οποίο προτάθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 44, παράγραφος
1 του Κανονισµού της Βουλής, η σύσταση Διακοµµατικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δηµογραφικό και η οποία έγινε δεκτή οµόφωνα από τη Διάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίαση στις 4 Μαΐου 2017 τόµ. Ι', σ. 7762,
7763-7764.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 09-05-2017, ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Υπουργό Υγείας κ. Μαυρουδή Βορίδη. τόµ. ΙΑ', σ.
7865.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 16.05.2017, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νικόλαο Κοτζιά. τόµ. ΙΑ',
σ. 8004.
Ανακοινώνεται ότι έχουν αποσταλεί στο Προεδρείο δεκαεπτά φάκελοι από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, οι οποίοι περιέχουν επιστολές προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε τις οποίες δηλώνουν ότι δεν επιθυµούν να νοµιµοποιήσουν µε την παρουσία τους µια άκυρη και παράνοµη
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διαδικασία και καταγγέλλουν τον παράνοµο και αντισυνταγµατικό αποκλεισµό της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και καταψηφίζουν
το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΑ', σ. 8122.
Ανακοινώνεται ότι, µε την από 22 Μαΐου 2017 απόφαση
του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, συγκροτήθηκε η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Δηµογραφικό, µε προθεσµία υποβολής της έκθεσής της την
31η Οκτωβρίου 2017. τόµ. ΙΑ', σ. 8349-8351.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 16.05.2017, ποινική δικογραφία που αφορά: α)
Στους διατελέσαντες Υπουργούς: Οικονοµικών κ. Γεώργιο
Παπακωνσταντίνου, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων κ. Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη, β) Στους διατελέσαντες Υπουργούς: Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα,
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη και στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ.
Μάξιµο Χαρακόπουλο, γ) Στους διατελέσαντες Υπουργούς:
Οικονοµικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νικόλαο-Γεώργιο Δένδια και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Γεώργιο Καρασµάνη και δ)
Στους διατελέσαντες Υπουργούς: Οικονοµίας Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Γεώργιο Σταθάκη, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη και στην διατελέσασα Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονοµικών κ. Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη. τόµ. ΙΒ',
σ. 8667.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει στις 20.6.2017: α) ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας κ. Ιωάννη Βρούτση και β) ποινική δικογραφία
που αφορά στον πρώην Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη. τόµ. ΙΒ', σ. 9084.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 27.6.2017: α) ποινική δικογραφία που αφορά
στους: πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, πρώην Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών
και πρώην Υπουργό Πολιτισµού κ. Μιχάλη Λιάπη και στον
πρώην Υπουργό Πολιτισµού και πρώην Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γεώργιο Βουλγαράκη, β) ποινική δικογραφία που αφορά στον
Πρωθυπουργό κ. Αλέξιο Τσίπρα, στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο και στον Υπουργό Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης κ. Νικόλαο
Παππά, γ) ποινική δικογραφία που αφορά στους: 1. Πρώην

Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.
Παναγιώτη Κουρουµπλή, 2. Πρώην Υπουργό Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Γεώργιο Σταθάκη, 3. Πρώην
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο, 4. Πρώην Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο, 5. Υπουργό Υγείας κ.
Ανδρέα Ξανθό, 6. Υπουργό Οικονόµων κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, 7. Πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη, 8. Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη, 9. Πρώην Υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θεόδωρο Δρίτσα,
10. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελο Αποστόλου, 11. Υπουργό Επικρατείας κ. Αλέξανδρο
Φλαµπουράρη, 12. Πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη, 13. Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Δηµήτριο Παπαγγελόπουλο, 14. Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώ
Φωτίου, 15. Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ουρανία Αντωνοπούλου, 16. Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο
Πολάκη, 17. Πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ.
Τρύφωνα Αλεξιάδη,18. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Χουλιαράκη και 19. Πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ιωάννη Τσιρώνη.
τόµ. ΙΓ', σ. 9556.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
καταθέτει το Πόρισµά της. τόµ. ΙΓ', σ. 9610-9668.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας, κατά τα έτη 19972014, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 14 και επόµενα του
Κανονισµού της Βουλής, ζητεί τρίµηνη παράταση της λειτουργίας της. τόµ. ΙΓ', σ. 9673.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ψηφοφορίας, ο κ. Δηµήτριος Καµµένος εκλέγεται
ως Η' Αντιπρόεδρος της Βουλής και ο κ. Μάριος Γεωργιάδης εκλέγεται ως Θ' Αντιπρόεδρος της Βουλής. τόµ. ΙΓ', σ.
9849.
Ανακοινώνεται ότι ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ.
Ιωάννης Παπαντωνίου, ο οποίος έχει κληθεί, αν θέλει, να
απευθυνθεί στο Σώµα, έχει στείλει επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, η οποία έχει διανεµηθεί προς τους κ.κ. Βουλευτές και έχει καταχωρηθεί στα
πρακτικά της Συνεδρίασης ΡΜΣΤ' Τετάρτης 5 Ιουλίου
2017. τόµ. ΙΓ', σ. 9850-9854.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας, σχετικά µε την άσκηση ή
µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου, «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν.1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα δια-
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λαµβανόµενα στην από 10.3.2017 πρόταση», η Βουλή αποφάσισε, ως προς την απιστία τη µη άσκηση ποινικής δίωξης, λόγω παρέλευσης της προθεσµίας του άρθρου 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος και ως προς τη νοµιµοποίηση
εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, την παραποµπή
των έξι υποθέσεων στον αρµόδιο Εισαγγελέα και τη µη άσκηση δίωξης από την ίδια λόγω, αναρµοδιότητάς της. τόµ.
ΙΓ', σ. 9928-9886.
Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση για τη σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, κατά το άρθρο 68 του Συντάγµατος
και 144 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής των Ελλήνων, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων στελεχών και λειτουργών σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση. τόµ.
ΙΓ', σ. 10027-10036.
Ανακοινώνεται επιστολή της κ. Θ. Μεγαλοοικονόµου
προς τον Πρόεδρο της βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την
οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ένωσης Κεντρώων και παραµένει ανεξάρτητη Βουλευτής. τόµ. ΙΓ', σ. 10073-10074.
Ανακοινώνεται ότι το Σώµα ενέκρινε οµόφωνα την πρόταση για την έγκριση της παράδοσης των υλικών που έχουν
κατατεθεί στην Βουλή και αφορούν τον "Φάκελο της Κύπρου". τόµ. ΙΔ', σ. 10143.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 13.09.2017: 1. Ποινική δικογραφία που αφορά
στους διατελέσαντες από το 2011 και εντεύθεν Υπουργούς
Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
2. Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, 3. Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο
Αθανασίου, 4. Ποινική δικογραφία κατά πολιτικών προσώπων και 5. Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό
Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11629.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Νικόλαου Μίχου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε
την οποία γνωστοποιεί την παραίτηση του από Βουλευτής
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, και την παραµονή του ως Ανεξάρτητος Βουλευτής.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 11963-11964.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 25.9.2017: α) Ποινική δικογραφία που αφορά στον
Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό, β) Ποινική δικογραφία
που αφορά στον πρώην Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, γ) Ποινική δικογραφία που αφορά: στον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα, στον πρώην Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ
Χρυσοχοϊδη, στον πρώην Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, στον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Αθανασίου και στον Υπουργό Υποδο-

µών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, δ) Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, ε) Ποινική δικογραφία που αφορά
στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ.
Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, στ) Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο,
στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη και τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο, ζ) Ποινική δικογραφία που αφορά στους διατελέσαντες
από το 2011 και εντεύθεν Υπουργούς Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, η) Ποινική δικογραφία που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη, θ) Ποινική δικογραφία που αφορά
στους διατελέσαντες Υπουργούς Εθνικής Άµυνας κ.κ. Δηµήτριο Αβραµόπουλο και Παναγιώτη (Πάνο) Παναγιωτόπουλο και ι) Ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, στον Υπουργό Οικονοµικών κ.
Ευκλείδη Τσακαλώτο, στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Χουλιαράκη, στην Υφυπουργό Οικονοµικών κυρία Αικατερίνη Στεργίου - Παπανάτσιου, στον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ. Δηµήτριο Παπαδηµητρίου, στον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νικόλαο Κοτζιά, στον
Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Σταύρο Κοντονή. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11968.
Ανακοινώνεται ότι, στα πλαίσια της Άσκησης "ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ - 2017", την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017, θα διεξαχθεί
δοκιµαστική ενεργοποίηση της σειρήνας της Βουλής των
Ελλήνων. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11977.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για
συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών και της
Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4462, ΦΕΚ: 39 A' /
28-03-2017). τόµ. Η', σ. 5647, τόµ. Θ', σ. 6276-6303.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4447, ΦΕΚ:
241 A' / 23.12.2016). τόµ. Ε', σ. 3374, 3703-3743, 37453799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, σχετικά µε την έγκριση µεσοπρόθεσµου επιχειρηµατικού σχεδίου για τον Οργανισµό
Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). τόµ. ΣΤ', σ. 4188.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης, προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Ανάπτυξη: Η αυταπάτη
της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». (Επερωτώντες: Δεκαεπτά Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ). τόµ. ΙΓ', σ. 10046.
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Θα "βαλτώσουν" και φέτος
οι ανασκαφές στην Αρχαία Ελίκη;» τόµ. ΙΔ', σ. 10735.
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ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις επείγουσες επεµβάσεις
για τη σωτηρία του σηµαντικότατου βυζαντινού µνηµείου
του Αγίου Γεωργίου Λογκανίκου του Δήµου Σπάρτης. τόµ.
Ε', σ. 3941.
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη βελτίωση των προϋποθέσεων απονοµής της
προνοιακής σύνταξης σε ανασφάλιστους υπερήλικες. τόµ.
Ε', σ. 4046.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αναφορά στο θάνατο του πρώην Προέδρου της Δηµοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου. τόµ. Γ', σ. 1966, 1968.
Αναφορά στην 25η Νοεµβρίου, Παγκόσµια Ηµέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των γυναικών. τόµ. Γ', σ. 2155, 2156,
2171, 2172, 2185, 2189, 2191, 2193.
Αναφορά στην 25η Νοεµβρίου, Ηµέρα Εορτασµού της Εθνικής Αντίστασης. τόµ. Γ', σ. 2175, 2176.
Αναφορά στο διάγγελµα του Πρωθυπουργού, µε το οποίο ανακοίνωσε τη διανοµή του πλεονάσµατος στους χαµηλοσυνταξιούχους, καθώς και την αναστολή του ΦΠΑ στα
νησιά τα οποία πλήττονται από το προσφυγικό, καλύπτοντας έτσι όλο το πλεόνασµα του 2016, το οποίο είχε κερδίσει ο Προϋπολογισµός του 2016. τόµ. Δ', σ. 3026, 3028,
3034, 3636, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044.
Ειδική αναφορά στη µνήµη του Ευάγγελου Μπασιάκου.
τόµ. Ζ', σ. 5105-5107.
Αναφορά στην υποχρέωση καθιέρωσης µαθήµατος οδικής ασφάλειας στα σχολεία. τόµ. Θ', σ. 6447.
Αναφορά στη συµπλήρωση των 50 χρόνων από την κατάλυση της Δηµοκρατίας από τη Χούντα των Συνταγµαταρχών. τόµ. Ι', σ. 7159, 7191.
Αναφορά στην 9η Μαΐου, ηµέρα της µεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών. τόµ. Ι', σ. 7781, 7816, 7819.
Αναφορά στην Ηµέρα της Μητέρας. τόµ. ΙΑ', σ. 7887,
7888.
Αναφορά στην 17η Μαΐου, Διεθνή Ηµέρα κατά της Οµοφοβίας. τόµ. ΙΑ', σ. 7918.
Αναφορά στην τροµοκρατική ενέργεια ενάντια στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήµο και καταδίκη αυτής.
τόµ. ΙΑ', σ. 8424, 8426, 8428, 8429.
Αναφορά στην ισχυρή σεισµική δόνηση που σηµειώθηκε
στη Μυτιλήνη. τόµ. ΙΒ', σ. 8849, 8852, 8853, 8856, 8858,
8859, 8860.
Αναφορά στη συµπλήρωση είκοσι ετών από τον θάνατο
του Ανδρέα Παπανδρέου. τόµ. ΙΓ', σ. 9440.
Αναφορά στην Παγκόσµια Ηµέρα Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11647.
Αναφορά στην Ηµέρα Εθνικής Μνήµης για την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισµού και τήρηση ενός λεπτού
σιγής. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11648-11656.
ΑΝΕΡΓΙΑ-ΑΝΕΡΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την αύξηση του ποσοστού
ανεργίας στη Μαγνησία εξαιτίας της αποβιοµηχάνισης. τόµ.
Θ', σ. 6251.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4442, ΦΕΚ: 230 A' / 07.12.2016). τόµ. Γ', σ. 2136,
2223-2379.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4441, ΦΕΚ:
227 A' / 06.12.2016). τόµ. Γ', σ. 2169, 2253-2305.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, «αναφορικά µε το ύψος της αντικειµενικής αξίας των προς αξιοποίηση ακινήτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11666.
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη άµεσων και µόνιµων µέτρων για
την αντιπληµµυρική προστασία της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. τόµ. Γ', σ. 1900.
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗ
Αναφορά στην 25η Νοεµβρίου, Ηµέρα Εορτασµού της Εθνικής Αντίστασης. τόµ. Γ', σ. 2175, 2176.
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας που ετέθησαν από
α) τον κ. Μ. Βορίδη, εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας, β)
τον κ. Α. Λοβέρδο, εκ µέρους της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης και γ) τον κ. Γ. Καρρά, εκ µέρους των Ανεξάρτητων,
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ', σ. 7896.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας που ετέθησαν από τους κ.κ. Μ. Βορίδη, εκ
µέρους της Νέας Δηµοκρατίας, Α. Λοβέρδο, εκ µέρους της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης και Γ. Καρρά εκ µέρους των
Ανεξάρτητων, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΙΑ', σ. 7909-7918.
Ψηφοφορία (δι' εγέρσεως) επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις". (Απερρίφθησαν). τόµ. ΙΑ', σ. 7918.
Ένσταση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μ. Βορίδη, επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Κύρω-
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ση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ', σ. 8680.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας, που ετέθη από τον Βουλευτή κ. Μ. Βορίδη, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ', σ. 8680-8686.
Ψηφοφορία, δι' εγέρσεως, επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο». (Απερρίφθη). τόµ. ΙΒ', σ. 8686.
Ένσταση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Α. Λοβέρδο, επί
των άρθρων 44 παράγραφος 3 και 32 παράγραφος 6 και 7
του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΕ', σ. 10751.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Α. Λοβέρδο, επί των άρθρων 44 παράγραφος 3 και 32 παράγραφος 6 και 7 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ', σ. 10751-10757.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». (Απερρίφθη). τόµ. ΙΕ', σ. 10757.
Ένσταση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ι. Φωτήλα, επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Υγείας: «Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ', σ. 11032.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ι. Φωτήλα, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: «Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ', σ. 11032-11036.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: «Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». (Απερρίφθη). τόµ. ΙΕ', σ. 11036.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΑΕΠΙ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την ενηµέρωση για το πόρισµα διαχειριστικού ελέγχου της Ανώνυµης Εταιρείας
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ). τόµ. Η', σ. 5970.
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Ε.Ι.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις αναγνωρίσεις του Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης σε µεταπτυχιακά από ιδιωτικά πανεπιστήµια της Κύπρου και της Ιταλίας και τις συ-

µπράξεις µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας
µας. τόµ. Η', σ. 5672.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Δάνειο ύψους
138 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕ) για την κατασκευή και ανακαίνιση κτηρίων και εγκαταστάσεων σε ΑΕΙ». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11401.
ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Τ.Ε.Ι.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ολοκλήρωση της αναβάθµισης των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Τ.Ε.Ι.). τόµ. Δ', σ. 2768.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την αναβάθµιση και την εύρυθµη λειτουργία του τµήµατος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας µε έδρα τον
Πύργο. τόµ. Δ', σ. 2770.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την
προσθήκη και τη µοριοδότηση γνώσης της νοηµατικής
γλώσσας στις προσλήψεις µέσω ΑΣΕΠ. τόµ. Α', σ. 635.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και
την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που
διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε
τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού
596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής
2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4443, ΦΕΚ: 232 Α' / 09.12.2016). τόµ.
Γ', σ. 1592, τόµ. Δ', σ. 2418-2435, 2448-2449, 26262684, 2693-2723, 2725-2739.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για
την απασχόληση δεκαπέντε χιλιάδων ατόµων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα µειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των πενήντα ετών». τόµ. Ε', σ. 3946.
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ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: « Όχι στην καύση αποβλήτων στην ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Βόλου». τόµ. Θ', σ. 6942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη µονάδα επεξεργασίας υποπροϊόντων κρέατος στους Αγίους Θεοδώρους Λεχαινών Ηλείας. τόµ. Ι', σ. 7739.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
αγροτών λόγω τεράστιων καταστροφών που προκλήθηκαν
σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο στην Αρκαδία από τη
θεοµηνία της 25ης Ιουνίου. τόµ. Α', σ. 343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων από τις έντονες βροχοπτώσεις στο Νοµό
Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Γ', σ. 1931.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καταστροφές
στην αγροτική παραγωγή από τις βροχοπτώσεις-χαλαζοπτώσεις-πληµµύρες στον νοµό Τρικάλων. τόµ. Γ', σ. 1934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των εξατοµικευµένων εκτιµήσεων του ΕΛΓΑ στους θεοµηνιόπληκτους της Ηλείας. τόµ. Ε', σ. 3621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
στους ελαιοπαραγωγούς λόγω ακαρπίας και δάκου. τόµ. Ε',
σ. 3958.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην αποζηµίωση των πληγέντων αγροτών της Αρκαδίας από τη θεοµηνία της 25ης Ιουνίου. τόµ. Ε', σ. 3960.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
στις εκτιµήσεις ζηµιών από τον ΕΛΓΑ στον Νοµό Κιλκίς.
τόµ. ΣΤ', σ. 4219.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
στο 100% των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Λέσβου
για τις µεγάλες ζηµιές από τον χιονιά και τον παγετό. τόµ.
ΣΤ', σ. 4445.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης αποζηµίωσης των ελαιοπαραγωγών και παραγωγών
µανταρινιών ποικιλίας «κληµεντίνη» στην Αργολίδα. τόµ.
ΣΤ', σ. 4675.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τις καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες σε περιοχές
της Κρήτης λόγω των χιονοπτώσεων και του παγετού. τόµ.
ΣΤ', σ. 4677.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των δενδροκαλλιεργητών της Περιφερειακής Ενότητας
Πέλλας για ζηµιές που υπέστησαν οι παραγωγές τους από
τον παγετό το τριήµερο 20-22 Απριλίου. τόµ. Ι', σ. 7731.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παράταση υποβολής δηλώσεων σε αγρότες που υπέστησαν ζηµιές από

τον παγετό στον Δήµο Αγιάς του Νοµού Λάρισας. τόµ. ΙΑ',
σ. 8335.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
µη οµαλής καρποφορίας οπωροφόρων δέντρων σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. τόµ. ΙΑ', σ. 8337.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των παραγωγών της Χαλκιδικής για την καταστροφή των αροτραίων καλλιεργειών. τόµ. ΙΒ', σ. 8621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αποζηµίωση των
αγροτών στο Αλεποχώρι, στα Πηγαδάκια, στα Βούρβουρα
και στη Βλαχοκερασιά Δήµου Τριπόλεως Αρκαδίας, µετά τη
θεοµηνία που προκάλεσε ολική καταστροφή στις 11 Ιουνίου». τόµ. ΙΓ', σ. 9390.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Χαλαζοπτώσεις
στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας». τόµ. ΙΓ', σ. 10000.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ανάγκη άµεση επίσπευσης των διαδικασιών αποζηµίωσης των αγροτών του
Νοµού Τρικάλων που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόµενα». τόµ. ΙΓ', σ. 10002.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την στήριξη των πληγέντων κατοίκων
της Λευκάδος από την πυρκαγιά της 8ης Αυγούστου και την
αποκατάσταση των ζηµιών. τόµ. Α', σ. 345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταστροφή
από τις πυρκαγιές στη νήσο Θάσο. τόµ. Β', σ. 988.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από τις καταστροφές των ελαιόδεντρων
στην πυρκαγιά στο Νοµό Λάρισας. τόµ. Β', σ. 992.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά α) µε τις κυβερνητικές υποσχέσεις για τη µοναδική βιοµηχανία λιπασµάτων στην Ελλάδα
και β) µε τους εκατόν ογδόντα (180) εργαζόµενους του εργοστασίου λιπασµάτων Νέας Καρβάλης στην Περιφερειακή
Ενότητα Καβάλας που εδώ και πέντε µήνες βρίσκονται σε
αγωνιστικές κινητοποιήσεις. τόµ. Β', σ. 1537.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
αγροτών λόγω τεράστιων καταστροφών που προκλήθηκαν
σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο στην Αρκαδία από τη
θεοµηνία της 25ης Ιουνίου. τόµ. Α', σ. 343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την έγκυρη καταβολή των αποζηµιώσεων στους κτηνοτρόφους του Νοµού
Σερρών για το ζωικό τους κεφάλαιο που έχει πληγεί από
την οζώδη δερµατίτιδα. τόµ. Β', σ. 880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τις καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες σε περιοχές
της Κρήτης λόγω των χιονοπτώσεων και του παγετού. τόµ.
ΣΤ', σ. 4677.
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ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µη καταβολή
αποζηµιώσεων των ροδακινοπαραγωγών του Δ' Διαµερίσµατος του Νοµού Πέλλας και της ευρύτερης περιοχής από
το ρωσικό εµπάργκο. τόµ. Α', σ. 624.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
των πατατοκαλλιεργητών του Λεκανοπεδίου του Κάτω Νευροκοπίου στον Νοµό Δράµας. τόµ. Ζ', σ. 5091.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
αµπελουργών, ελαιοπαραγωγών και άλλων παραγωγών για
τις ζηµιές που υπέστησαν. τόµ. ΙΒ', σ. 8622.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων από τις έντονες βροχοπτώσεις στο Νοµό
Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Γ', σ. 1931.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την άµεση καταβολή της εξισωτικής αποζηµιώσεως του 2016 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικαιούχους. τόµ. Γ', σ. 2159.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2014". (ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4436, ΦΕΚ: 218 Α' / 28.11.2016).
τόµ. Γ', σ. 1850-1868.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2014". (ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4437, ΦΕΚ: 219 Α' / 28.11.2016).
τόµ. Γ', σ. 1850-1868, 1872.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Για την κύρωση του Απολογισµού του κράτους οικονοµικού έτους 2015". (Κατάθεση). τόµ. Γ', σ. 1936.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Για την κύρωση του Ισολογισµού του κράτους του οικονοµικού έτους 2015".
(Κατάθεση). τόµ. Γ', σ. 1936.
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά α) µε τις κυβερνητικές υποσχέσεις για τη µοναδική βιοµηχανία λιπασµάτων στην Ελλάδα
και β) µε τους εκατόν ογδόντα (180) εργαζόµενους του εργοστασίου λιπασµάτων Νέας Καρβάλης στην Περιφερειακή
Ενότητα Καβάλας που εδώ και πέντε µήνες βρίσκονται σε
αγωνιστικές κινητοποιήσεις. τόµ. Β', σ. 1537.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την προσωρινή δικαστική προστασία απολυµένου. τόµ.
ΙΓ', σ. 9462.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε απολύσεις έξι εργατών και εξώδικων απειλών
της εταιρείας «ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε» προς
τους εργαζοµένους. τόµ. ΙΓ', σ. 9605.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ανάγκη για άµεση

επίλυση του προβλήµατος της διαχείρισης των απορριµµάτων στην Κέρκυρα. τόµ. Β', σ. 1461.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων του Νοµού Ζακύνθου. τόµ. Θ', σ. 6437.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «παραµένει η υγειονοµική και περιβαλλοντική βόµβα των σκουπιδιών στη Ζάκυνθο». τόµ. Ι', σ.
7259.
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη σύσταση-λειτουργία του «Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ)» εκ µέρους των µονάδων
πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης. τόµ. Η', σ. 5569.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται η υπ' αριθ. πρωτ. 17375/12081, από 8
Νοεµβρίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, µε θέµα: «Σύσταση και συγκρότηση των
Διαρκών Επιτροπών Μορφωτικών Υποθέσεων και Οικονοµικών Υποθέσεων». τόµ. Γ', σ. 1592-1595.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθ. πρωτ. 17343/12067, από 8
Νοεµβρίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, µε θέµα: «Καθορισµός Αρµοδιότητας
των Διαρκών Επιτροπών Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης και Παραγωγής και Εµπορίου».
τόµ. Γ', σ. 1596-1598.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθ. πρωτ. 17374/12080, από 8
Νοεµβρίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής για τη Β' Σύνοδο της ΙΖ'
Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Γ', σ. 1599-1601.
α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής οικονοµικού έτους 2015 και β) συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2017. τόµ. Γ', σ. 1811-1823, 1835.
Τροποποίηση της υπ' αριθµ. 5284/3670 µε ΦΕΚ 115 Α'
από 23.5.2013 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής
"Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στην αεροπορική µετακίνηση των Βουλευτών επαρχίας". τόµ. Γ', σ. 1846-1848.
Ανακοινώνεται η υπ. αριθµ. πρωτοκόλλου 18949/13029,
από 9 Δεκεµβρίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση των
Διαρκών Επιτροπών Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δηµόσιας Διοίκησης,
Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Παραγωγής και Εµπορίου». τόµ. Δ', σ. 3066-3071.
Ανακοίνωση του Προέδρου τη Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, σχετικά µε την απόδοση 5 εκατοµµυρίων ευρώ για την
αντιµετώπιση της προσφυγικής κρίσης. τόµ. Δ', σ. 31683169.
Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσµίας της λειτουργίας για την υποβολή του Πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 144
και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, µέχρι την 16η Ιανουαρίου 2017. τόµ. Ε', σ. 3557.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 172/73 από
11 Ιανουαρίου 2017 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Επιτρο-
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πής του απολογισµού και του γενικού ισολογισµού του
Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισµού
του Κράτους». τόµ. Ε', σ. 3947, 3948-3949.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 173/74 από
11 Ιανουαρίου 2017 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και
Συµβάσεων». τόµ. Ε', σ. 3947, 3950-3951.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 174/75 από
11 Ιανουαρίου 2017 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής για την Παρακολούθηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Ε', σ. 3947, 39523953.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 175/76 από
11 Ιανουαρίου 2017 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Υποεπιτροπής για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος
των ναρκωτικών» της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. τόµ. Ε', σ. 3947, 3954-3955.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 176/77 από
11 Ιανουαρίου 2017 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικολάου Βούτση: ««Σύσταση και συγκρότηση της Υποεπιτροπής µε θέµα «το χρέος και η αποµείωσή του» της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων.» τόµ. Ε', σ.
3947, 3956-3957.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής». τόµ. Ε', σ. 3962-3972.
Απόφαση παράτασης της προθεσµίας λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της νοµιµότητας
της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και
των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 144 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και για την οποία η Ολοµέλεια έχει ορίσει προθεσµία υποβολής του Πορίσµατός της µέχρι και την 16η Ιανουαρίου
2017. τόµ. Ε', σ. 4044-4046.
Ανακοινώνεται η υπ' αρ. 736/529, από 18 Ιανουαρίου
2017, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου
Βούτση, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από
το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Μόνιµη
Επιτροπή Παρακολούθησης των Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, για τη Β'
Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. ΣΤ', σ. 41104112.
Ανακοινώνεται η υπ' αρ. 737, από 18 Ιανουαρίου 2017,
απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση,
µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Ελληνισµού της Διασποράς, Προστασίας Περιβάλλοντος, Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Περιφερειών, Οδικής Ασφάλειας και Σωφρονιστικού
Συστήµατος και λοιπών δοµών Εγκλεισµού Κρατουµένων
για τη Β' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. ΣΤ',
σ. 4110, 4113-4119.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 964/709, από 23 Ιανουαρίου 2017, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου
Βούτση, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από
το άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής για τη Β' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. ΣΤ', σ. 4220, 4221-4222.

Ανακοινώνονται οι υπ' αριθµόν 965/710 και 966/711, από 23 Ιανουαρίου 2017, αποφάσεις του Προέδρου της
Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε τις οποίες συγκροτήθηκαν
οι προβλεπόµενες από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της
Βουλής Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας και Έρευνας και Τεχνολογίας, αντίστοιχα, για τη
Β' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. ΣΤ', σ.
4220, 4223-4226.
Απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής για την ανακήρυξη
του 2017 ως έτους Δωδεκανήσου. τόµ. Η', σ. 5508.
Απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου,
για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, να αποτελείται από είκοσι ένα µέλη,
µε εκπροσώπηση, κατ' αναλογία της δύναµης, όλων των
Κοινοβουλευτικών Οµάδων, κατ' εφαρµογή του άρθρου
156 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισµού της Βουλής και η
προθεσµία για την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής, καθώς και η υποβολή του πορίσµατός της, να είναι σε
τρεις µήνες από τη συγκρότησή της. τόµ. Θ', σ. 6567.
Ανακοινώνεται ότι, σε εκτέλεση της από 28 Μαρτίου
2017 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, συγκροτήθηκε
η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή είκοσι ενός µελών,
κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα
άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.
3961/2011, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. τόµ. Θ', σ. 6850-6853.
Έγκριση του Σώµατος, επί της πρότασης η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας, κατά τα έτη 1997-2014, να αποτελείται από είκοσι τρία
µέλη, µε εκπροσώπηση, κατ' αναλογία της δύναµης τους, όλων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και των Ανεξαρτήτων,
κατ' εφαρµογή του άρθρου 31 του Κανονισµού της Βουλής
και η προθεσµία για την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και η υποβολή του πορίσµατός της να ολοκληρωθεί σε τρεις µήνες από τη συγκρότηση της Επιτροπής. τόµ.
Ι', σ. 7147.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 4873/3165, από
21 Απριλίου, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, συγκροτήθηκε Εξεταστική Επιτροπή για τη
διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας, κατά τα έτη
1997-2014. τόµ. Ι', σ. 7195-7197.
Οµόφωνη απόφαση του Σώµατος για σύσταση Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δηµογραφικό, σύµφωνα µε το άρθρο 44, παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής, κατόπιν του υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου
1829/27/04/2017 αιτήµατος της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά και της οµόφωνης αποδοχής της πρότασης από την Διάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίαση της 4ης Μαΐου
2017. Η σύσταση της ως άνω Επιτροπής θα περιλαµβάνει
είκοσι τρία µέλη, κατ' αναλογία της δύναµης των κοµµάτων
και των Ανεξαρτήτων, µε προθεσµία υποβολής της εκθέσεως µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2017. τόµ. Ι', σ. 7762.
Ανακοινώνεται ότι η Διάσκεψη των Προέδρων µε οµοφωνία (εκτός των αντιρρήσεων του Εκπροσώπου του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, κ. Χρήστου Παππά) αποφάσι-
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σε να προτείνει στην Ολοµέλεια, για να εγκριθεί κατ' εφαρµογήν το άρθρο 81 παράγραφος 1, 2 και 3 του Κανονισµού
της Βουλής, τον αποκλεισµό της συµµετοχής των Βουλευτών-µελών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή από τη διαδικασία και τη σχετική συζήτηση στην Ολοµέλεια του Κοινοβουλίου για το νοµοσχέδιο: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση
διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΙΑ', σ. 7895.
Ψηφοφορία, διά ανατάσεως της χειρός, επί της πρότασης της Διάσκεψης των Προέδρων να εγκριθεί η εφαρµογή
του άρθρου 81 παράγραφος 1, 2 και 3 του Κανονισµού της
Βουλής, για τον αποκλεισµό της συµµετοχής των Βουλευτών-µελών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή από τη διαδικασία και τη σχετική συζήτηση στην Ολοµέλεια του Κοινοβουλίου για το νοµοσχέδιο: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση
διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΙΑ', σ. 7896.
Ανακοινώνεται ότι, µε την από 22 Μαΐου 2017 απόφαση
του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, συγκροτήθηκε η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Δηµογραφικό, µε προθεσµία υποβολής της έκθεσής της την
31η Οκτωβρίου 2017. τόµ. ΙΑ', σ. 8349-8351.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106/Α'/24-6-1987) και
Μέρος Β- (ΦΕΚ 51/Α'/10-4-1997), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΓ',
σ. 9397-9418.
Ανακοινώνεται ότι το Σώµα ενέκρινε οµόφωνα την πρόταση για την έγκριση της παράδοσης των υλικών που έχουν
κατατεθεί στην Βουλή και αφορούν τον "Φάκελο της Κύπρου". τόµ. ΙΔ', σ. 10143.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής-Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α’/24.6.1987), όπως ισχύει». τόµ.
ΙΔ', σ. 10413-10421.
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την ένταξη έργων αποχετευτικών δικτύων και επεξεργασίας λυµάτων Κοντοβάζαινας, Λεβιδίου και Καλλιανίου Αρκαδίας. τόµ. Θ', σ. 6254.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Αποχώρηση από την αίθουσα του Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου. τόµ. Ε', σ. 4045.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή από την εκλογή Κοσµητόρων και Γραµµατέων
της Βουλής. τόµ. Α', σ. 5.

Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την "προκλητική µείωση
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για πολιτικά πρόσωπα".
τόµ. Θ', σ. 6250.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά
το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 και επ. του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν. 3126/2003 «περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011,
µε αντικείµενο την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την
οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ
ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ
ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους
ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη
Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον Ν.1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος
και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ', σ. 6488.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας από τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Κύρωση της
τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ', σ. 8677.
Αποχώρηση των Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, από τη συζήτηση επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ', σ. 8716.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας από τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ', σ. 10558.
Αποχώρηση των Βουλευτών του "Ποταµιού" από τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ', σ.
15550.
Αποχώρηση των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας από
τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ', σ.
10587.
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ΑΡΜΕΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αρµενίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4459, ΦΕΚ: 36 A' /
22.03.2017). τόµ. Η', σ. 5571, 5755-5765, 5780.
ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το Α' Αρχαίο Θέατρο της
Λάρισας και την επ' αυτού στρατηγική του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. τόµ. Ι', σ. 7411.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Θα "βαλτώσουν" και φέτος
οι ανασκαφές στην Αρχαία Ελίκη;» τόµ. ΙΔ', σ. 10735.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Εκτός ΕΣΠΑ το ακτινοβόλο µνηµείο της Αµφίπολης, λόγω «ανωριµότητας» του έργου, µε ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισµού». τόµ. ΙΕ', σ.
11373.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την ψηφιοποίηση κινητών
µνηµείων και τις άθλιες εργασιακές συνθήκες που καλούνται να δουλέψουν οι αρχαιολόγοι. τόµ. Ε', σ. 3305.
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την οριοθέτηση-αναοριοθέτηση των αρχαιολογικών χώρων της Βέροιας. τόµ. Β', σ.
1219.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων της Λακωνίας. τόµ. Θ', σ. 6667.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το ηλεκτρονικό εισιτήριο
σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. τόµ. Ι', σ. 7742.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την αναβάθµιση και την αξιοποίηση του αρχαιολογικού πολιτιστικού προϊόντος του
Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΙΑ', σ. 8344.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Ωράρια µουσείων και αρχαιολογικών χώρων κατά τη θερινή περίοδο». τόµ. ΙΓ', σ.
9989.

(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4427, ΦΕΚ:
188 Α' / 08.10.2016). τόµ. Α', σ. 15, 155-277.
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου για την ακούσια νοσηλεία ψυχικά ασθενών. τόµ. Ι', σ. 7200.
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα οξυµµένα προβλήµατα του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός». τόµ. Ε', σ. 3530.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Συµπλήρωση της ΚΥΑ ΔΥΓ 3(α)/ΟΙΚ 104747/2610-2012 για µηδενική συµµετοχή στα φάρµακα και στα αναλώσιµα στους πάσχοντες µε καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου και ποσοστό αναπηρίας ίσου ή άνω του 80%».
τόµ. ΙΓ', σ. 9464.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ένταξη του εµβολίου κατά της Μηνιγγιτοδόκοκκου Οροοµάδας τύπου Β' στο Εθνικό Σύστηµα Εµβολιασµών. τόµ. ΙΓ', σ. 9468.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το σχέδιο αποδυνάµωσης της αστυνοµικής και πυροσβεστικής δύναµης της Μακεδονίας. τόµ. Ζ',
σ. 5089.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την υποβάθµιση-κατάργηση του Τµήµατος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού στον Νοµό Έβρου. τόµ.
ΣΤ', σ. 4672.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το καθεστώς εντοπιότητας των αστυνοµικών υπαλλήλων. τόµ. Θ', σ. 6368.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το καθεστώς εντοπιότητας των αστυνοµικών υπαλλήλων. τόµ. Θ', σ. 6368.
ΑΣΥΛΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα «την ανάγκη λήψεως νοµοθετικών µέτρων για την επιτάχυνση των διαδικασιών ενώπιον των δικαστηρίων, επί υποθέσεων προσώπων των οποίων έχει απορριφθεί η αίτηση χορηγήσεως διεθνούς προστασίας - ασύλου». τόµ. Ι', σ. 7192.

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και
συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών
για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων και άλλα θέµατα
αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4481, ΦΕΚ:
100 A'/20.07.2017). τόµ. ΙΓ', σ. 10009, τόµ. ΙΔ', σ. 1016010235.

ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τους αναλογικούς ασύρµατους της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ.
Β', σ. 979.

ΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εξωτερικών: «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας για τη χάραξη σχεδιασµού και την επίβλεψη εφαρµογής όλων των θεµάτων, που

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΗ
Αναφορά στην υποχρέωση καθιέρωσης µαθήµατος οδικής ασφάλειας στα σχολεία. τόµ. Θ', σ. 6447.
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σχετίζονται µε την εθνική ασφάλεια και αφορούν την εξωτερική πολιτική, τη στρατηγική άµυνα, τον συντονισµό πληροφοριών και την ασφάλεια των πολιτών και των πόρων».
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του κόµµατος Το Ποτάµι κ. Σταύρος Θεοδωράκης και οι
Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Δ', σ.
2858.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την προστασία και ασφάλεια των κατοίκων των Αχαρνών. τόµ. ΙΕ', σ. 11379.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των εργαζοµένων
κατά τη διάρκεια της επίσχεσης εργασίας. τόµ. Α', σ. 74.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αναδροµική ασφάλιση αγροεργατών µε εργόσηµα που δεν εκδόθηκαν. τόµ. Ζ', σ. 5356.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την επαναλειτουργία του Συµβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Η', σ. 5470.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αναστολή του ασφαλιστικού νόµου για τα
«µπλοκάκια» µέχρι την άρση των αδικιών που προκαλούνται από τη στρεβλή εφαρµογή του. τόµ. Η', σ. 5676.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την επαναλειτουργία του Συµβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Η', σ. 5470.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την «υποβάθµιση των Υπηρεσιών του Ενιαίου
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) της Ναυπάκτου».
τόµ. Η', σ. 5745.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον Οργανισµό Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). τόµ. Θ', σ. 6361.
Συζήτηση τριών συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: i) "Συνεχίζεται η ταλαιπωρία
για όσους αναµένουν τη σύνταξή τους και χάνονται οι διαθέσιµοι πόροι", ii) "Με τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπονται
ευτελείς συντάξεις, ενώ παραµένουν και εκατοντάδες χιλιάδες σε εκκρεµότητα", και iii) σχετικά µε τις καθυστερήσεις
στην απονοµή συντάξεων και την απώλεια πόρων για την
κοινωνική ασφάλιση. τόµ. ΙΔ', σ. 10151.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Διασφάλιση της καταβολής των οφειλόµενων αποδοχών, κατοχύρωση όλων των ασφαλιστικών δικαιωµάτων και συνέχιση της απασχόλησης των εργαζοµένων του
ξενοδοχείου «ATHENS LEDRA» από τον νέο επιχειρηµατικό όµιλο που το απέκτησε». τόµ. ΙΓ', σ. 9607.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργα-

σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις ασφαλιστικές διευκολύνσεις επιχειρήσεων,
εργοδοτών ή ασφαλισµένων των Δήµων της Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου και Ναυπακτίας λόγω των φυσικών καταστροφών στις 21 και 22/10/2016. τόµ. Γ', σ. 1936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την υποχρεωτική ασφάλιση των µικρών δραστηριοτήτων σε χωριά κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων. τόµ.
Γ', σ. 1937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα µεγάλα προβλήµατα και τις άδικες χρεώσεις
υψηλών ασφαλιστικών εισφορών. τόµ. Ζ', σ. 5354.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την καταβολή εισφορών των Ελεύθερων Επαγγελµατιών. τόµ. Η', σ. 5586.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τους εργαζόµενους και αυτοαπασχολούµενους
µε δελτία παροχής υπηρεσιών. τόµ. Η', σ. 5743.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Εξαίρεση των δικηγόρων - συνεργατών δικηγορικών εταιρειών που αµείβονται µε δελτίο παροχής υπηρεσιών από τον επιµερισµό ασφαλιστικών εισφορών». τόµ.
ΙΔ', σ. 10370.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε θέµα: «Το ασφαλιστικό δεν λύνεται µε περικοπές,
ψέµατα και προπαγάνδα». (Επερωτώντες: Η Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Φωτεινή Γεννηµατά και δεκαπέντε Βουλευτές του
κόµµατός της). τόµ. Β', σ. 1541-1567.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αναστολή του ασφαλιστικού νόµου για τα
«µπλοκάκια» µέχρι την άρση των αδικιών που προκαλούνται από τη στρεβλή εφαρµογή του. τόµ. Η', σ. 5676.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε θέµα: «Εργαζόµενοι και συνταξιούχοι βιώνουν καθηµερινά τα κενά και τα βάρη του νέου ασφαλιστικού». (Επερωτώντες: Τριάντα έξι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Η', σ. 5685.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της
προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4488, ΦΕΚ: 137 A' / 13.09.2017). τόµ.
ΙΕ', σ. 11372, τόµ. ΙΣΤ', σ. 11413-11491, 11493-11582.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση συνταξιοδοτικών φορέων. τόµ. ΙΓ', σ. 9598.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑµεΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον σχεδιασµό
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για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και το χρονοδιάγραµµα υπογραφής των συµβάσεων από το Υπουργείο Εργασίας για την µετακίνηση των ΑµεΑ και των ευπαθών οµάδων για το 2016. τόµ. Β', σ. 1225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την άµεση εφαρµογή της ΚΥΑ περί οικονοµικής
ενίσχυσης ΑµεΑ και στους ασφαλισµένους του Δηµοσίου.
τόµ. ΙΓ', σ. 9394.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Συµπλήρωση της ΚΥΑ ΔΥΓ 3(α)/ΟΙΚ 104747/2610-2012 για µηδενική συµµετοχή στα φάρµακα και στα αναλώσιµα στους πάσχοντες µε καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου και ποσοστό αναπηρίας ίσου ή άνω του 80%».
τόµ. ΙΓ', σ. 9464.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Απασχόληση συνταξιούχων αναπηρίας». τόµ. ΙΓ',
σ. 9597.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της
προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4488, ΦΕΚ: 137 A' / 13.09.2017). τόµ.
ΙΕ', σ. 11372, τόµ. ΙΣΤ', σ. 11413-11491, 11493-11582.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος των
τροχαίων ατυχηµάτων, την ενίσχυση της κυκλοφοριακής αγωγής και την καλύτερη εφαρµογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). τόµ. Θ', σ. 6662.
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε θέµα: «αυθαίρετες κατασκευές
και καταπατήσεις παραλιών στη Μύκονο». τόµ. ΙΑ', σ.
8471.
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Εξώθηση χιλιάδων αυτοαπασχολούµενων σε σύνταξη». τόµ. ΙΔ', σ. 10367.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την καταγραφή και αντιµετώπιση ελλείψεων του
ΕΚΑΒ Χαλκιδικής σε ασθενοφόρα και διασώστες. τόµ. ΙΔ',
σ. 10290.
Β
ΒΑΜΒΑΚΙ-ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη σύνταξη εθνικού σχεδίου για τη στήριξη της βαµβακοκαλλιέργειας. τόµ.
Ζ', σ. 5099.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις επιπτώσεις στη
βαµβακοκαλλιέργεια από τη µείωση ορίων υπολειµµάτων
της δραστικής ουσίας "mepiquat chloride". τόµ. ΙΣΤ', σ.
11821.

ΒΙΑ-ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη δολοφονική επίθεση συµµορίας κατά
του Γραµµατέα ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε',
σ. 4040.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε το "προκλητικό κάψιµο της ελληνικής σηµαίας σε ζωντανή τηλεοπτική µετάδοση". τόµ. ΣΤ', σ. 4186.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε «ξυλοδαρµούς και χηµικά που µας διδάσκει η Κυβέρνηση τι σηµαίνει Δηµοκρατία». τόµ. ΣΤ', σ.
4671.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, σχετικά µε την αύξηση των φαινοµένων της βίας και την έξαρση της εγκληµατικότητας. τόµ.
Ζ', σ. 5073.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών µε θέµα: «Η βεβήλωση του ιερού µνηµείου του Αγνώστου Στρατιώτου, ως αποτέλεσµα συνεχούς ατιµωρησίας». τόµ. ΙΕ', σ. 11381.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη δράση των «Ανένταχτων Μαιάνδριων
Εθνικιστών» και της «Combat 18 Hellas» στο Μενίδι. τόµ.
ΙΕ', σ. 11382.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αυστηροποίηση των ποινών που επιβάλλονται σε καταστροφείς πολιτιστικών µνηµείων, δηµόσιας και ιδιωτικής
περιουσίας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11617.
ΒΙΒΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα ξενόγλωσσα σχολικά βιβλία που είναι επί πληρωµή σε όλα τα δηµόσια λύκεια. τόµ. Α', σ. 72.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την ανάγκη επαναθεσµοθέτησης της ενιαίας τιµής του βιβλίου. τόµ. Α', σ. 680.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: "Ο θεσµός και η
λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών". τόµ. ΙΒ', σ. 9078.
ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επιδότηση
των βιοκαλλιεργητών. τόµ. ΙΒ', σ. 8877.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πότε θα γίνουν
οι πληρωµές της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
τόµ. ΙΑ', σ. 7874.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά α) µε τις κυβερνητικές υποσχέσεις για τη µοναδική βιοµηχανία λιπασµάτων στην Ελλάδα
και β) µε τους εκατόν ογδόντα (180) εργαζόµενους του ερ-
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γοστασίου λιπασµάτων Νέας Καρβάλης στην Περιφερειακή
Ενότητα Καβάλας που εδώ και πέντε µήνες βρίσκονται σε
αγωνιστικές κινητοποιήσεις. τόµ. Β', σ. 1537.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων στη βιοµηχανία παραγωγής επαγγελµατικών ψυγείων «FRIGOGLASS
ΑΒΕΕ» στην Κάτω Αχαΐα του Νοµού Αχαΐας. τόµ. ΙΓ', σ.
9608.
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τους εργαζόµενους στο "Βοήθεια στο
Σπίτι" και τη µετατροπή των συµβάσεών τους σε αορίστου
χρόνου. τόµ. ΙΒ', σ. 8876.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Βοήθεια στο Σπίτι». τόµ. ΙΓ', σ. 9992.
ΒΟΥΒΑΛΟΤΡΟΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Προβλήµατα και
προοπτικές του κλάδου της βουβαλοτροφίας». τόµ. ΙΓ', σ.
9392.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ
- AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4435, ΦΕΚ: 215
Α' / 17.11.2016). τόµ. Β', σ. 1028, τόµ. Γ', σ. 1607-1625,
1644.
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Τ. Αλεξιάδη. τόµ. Α', σ. 84.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Σκρέκα και Π. Σκουρλέτη. τόµ. Α', σ. 170.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε, στις 6 Οκτωβρίου 2016, στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2013 περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών, όπως ισχύει, i. Ποινική δικογραφία που αφορά
στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Δηµήτριο Παπαγγελόπουλο
και ii. Ποινική δικογραφία που αφορά στην Υφυπουργό
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Θεοδώρα Τζάκρη. τόµ. Α', σ. 265.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Β.
Οικονόµου. τόµ. Α', σ. 376, 387.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Φλαµπουράρη. τόµ. Α', σ. 385.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Σταθάκη. τόµ. Α', σ. 386.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Λοβέρδου. τόµ. Α', σ. 386.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Χ.
Σπίρτζη. τόµ. Α', σ. 386, 387.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Ο.
Γεροβασίλη. τόµ. Α', σ. 387.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Μουζάλα. τόµ. Α', σ. 388.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Χ. Αθανασίου. τόµ. Α', σ. 388, 389.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Βενιζέλου και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Α', σ. 389, 390.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Καµµένου και Ε. Βενιζέλου. τόµ. Α', σ. 390.
Συζήτηση και λήψη απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α' και 83 του Κανονισµού
της Βουλής για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Αθανασίου Παπαδόπουλου και Νικολάου Βούτση. τόµ.
Α', σ. 409-598.
Ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Αθανασίου Παπαδόπουλου και Νικολάου Βούτση. τόµ. Α', σ. 410-598.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 14 Οκτωβρίου 2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
κ. Νικόλαο Φίλη. τόµ. Α', σ. 676.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας "Το Ποτάµι", κ. Σταύρου Θεοδωράκη, προς
τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία
ενηµερώνει ότι ο Βουλευτής Αχαΐας Ιάσων Φωτήλας, τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος. τόµ.
Α', σ. 738-739.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Δ.
Σεβαστάκη. τόµ. Β', σ. 805.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Ο. Αντωνοπούλου. τόµ. Β', σ. 827.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Β.
Κεγκέρογλου. τόµ. Β', σ. 978, τόµ. Δ’, σ. 3116.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Κουµουτσάκου. τόµ. Β', σ. 1048.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Χ.
Κατσώτη. τόµ. Β', σ. 1050.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στην Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 25.10.2016: α) ποινική δικογραφία που αφορά
στον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα
και β) ποινική δικογραφία που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.
Νικόλαο Τόσκα. τόµ. Β', σ. 1066.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Γεωργιάδη. τόµ. Β', σ. 1232.
Ανακοινώνεται ότι Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύ-
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ει, στις 31/10/2016: α) Ποινική δικογραφία που αφορά
στον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό και στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη και β) Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου. τόµ. Β', σ. 1240.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Χρήστου Κατσώτη και Νικόλαου Νικολόπουλου.
τόµ. Β', σ. 1242-1429.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών
κ.κ. Χ. Κατσιώτη και Ν. Νικολόπουλου. τόµ. Β', σ. 12421429.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Βενιζέλου. τόµ. Β', σ. 1472.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Παππά και Σ. Κεδίκογλου. τόµ. Β', σ. 1477, 1478.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Σ
Κεδίκογλου και Σ. Φάµελλου. τόµ. Β', σ. 1503, 1504.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ν.
Νικολόπουλου. τόµ. Β', σ. 1518.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Κατρούγκαλου και Β. Κεγκέρογλου. τόµ. Β', σ. 1553.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ο.
Κωνσταντινόπουλου. τόµ. Β', σ. 1553, 1554.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 4-11-2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον τέως Υπουργό Οικονοµικών κ. Γιάνη Βαρουφάκη. τόµ. Β', σ.
1563.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Φ. Αραµπατζή. τόµ. Γ', σ. 1806.
Τροποποίηση της υπ' αριθµ. 5284/3670 µε ΦΕΚ 115 Α'
από 23.5.2013 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής
"Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στην αεροπορική µετακίνηση των Βουλευτών επαρχίας". τόµ. Γ', σ. 1846-1848.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε τη οποία γνωστοποιεί ότι,
σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Κανονισµού της Βουλής, Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας (κατά
σειρά) ορίζονται οι Βουλευτές Νικόλαος-Γεώργιος Δένδιας
(Β' Αθηνών), Κωνσταντίνος Τζαβάρας (Ν. Ηλείας) και Γιάννης Κεφαλογιάννης (Ν. Ρεθύµνου). τόµ. Γ', σ. 1926.
Ανακοινώνεται επιστολή της κ. Αικατερίνης Μάρκου,
Βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του "Ποταµιού" και
παραµένει ανεξάρτητη Βουλευτής. τόµ. Γ', σ. 1927.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Σπαρτινού. τόµ. Γ', σ. 2068.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Μανιάτη, Α. Καραναστάση και Γ. Βαρεµένου (Προεδρεύων). τόµ. Γ', σ. 2082, 2083.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ο. Γεροβασίλη και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων). τόµ. Γ',
σ. 2135, 2136.
Ανακοινώνεται επιστολή του κ. Γεωργίου - Δηµήτριου
Καρρά, Βουλευτή Β' Περιφέρειας Αθηνών, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.Νικόλαο Βούτση, µε την οποία γνωστο-

ποιεί ότι δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Ένωσης Κεντρώων και παραµένει Ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. Γ', σ. 2179-2180.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Βερναρδάκη, Κ. Τζαβάρα και Σ. Λυκούδη (Προεδρεύων). τόµ. Γ', σ. 2185.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 25.11.2016 ποινική δικογραφία που αφορά τους
κ.κ. Λουκά Παπαδήµο, πρώην υπηρεσιακό Πρωθυπουργό,
Παναγιώτη Πικραµένο, πρώην υπηρεσιακό Πρωθυπουργό,
Φίλιππο Σαχινίδη, πρώην υπηρεσιακό Υπουργό Οικονοµικών, Γεώργιο Ζαννιά, πρώην υπηρεσιακό Υπουργό Οικονοµικών, Γκίκα Χαρδούβελη, πρώην Υπουργό Οικονοµικών και Γιάνη Βαρουφάκη, πρώην Υπουργό Οικονοµικών.
τόµ. Γ', σ. 2201.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ένωσης Κεντρώων κ. Β. Λεβέντη, προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία
ανακοινώνει πως ορίζει ως µόνιµο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον Βουλευτή Σερρών κ. Μεγαλοµύστακα Αναστάσιο.
τόµ. Γ', σ. 2201.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Δηµητριάδη, Σ. Γεωργιάδη και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων). τόµ. Γ', σ. 2277, 2278.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Μάρδα και Ο. Κωνσταντινόπουλου. τόµ. Γ', σ. 2331.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κεγκέρογλου, Ν. Παρασκευόπουλου και Δ. Κρεµαστινού (Προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 2419, 2420.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Παπαθεοδώρου, Σ. Κοντονή και Δ. Κρεµαστινού (Προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 2428, 2429.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ Γεωργιάδη, Κ. Κατσίκη και Γ. Βαρεµένου (Προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 2435.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Άννας-Μισέλ Ασηµακοπούλου. τόµ. Δ', σ. 2436-2448, 2449-2625.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και ΆνναςΜισέλ Ασηµακοπούλου. τόµ. Δ', σ. 2436-2448, 24492625.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Κατσίκη, Β. Κεγκέρογλου και Σ. Λυκούδη (Προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 2631, 2632, 2638.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Παπαθεοδώρου και Σ. Κοντονή. τόµ. Δ', σ. 2678.
Ανακοινώνεται ότι η Γραµµατέας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεοπεφτάτου Αφροδίτη, µε επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
ενηµερώνει ότι κατά την ΙΖ' Κοινοβουλευτική Περίοδο, Β'
Σύνοδο, ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι για
την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς οι Βουλευτές κ.κ. Μαντάς Χρήστος, Ξυδάκης Νικόλαος και Βάκη Φωτεινή. τόµ. Δ', σ. 2803-2804.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Α.
Μάρκου. τόµ. Δ', σ. 2893.
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Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Τζελέπη, Α. Ριζούλη και Ν. Βούτση. τόµ. Δ', σ. 2908.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Πολάκη. τόµ. Δ', σ. 2927.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Μιχελή. τόµ. Δ', σ. 2990.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Βρούτση και Σ. Λυκούδη (Προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 2993.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Αποστόλου και Γ. Κασαπίδη. τόµ. Δ', σ. 3058, 3059,
3060.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Οικονόµου και Ε. Τσακαλώτου. τόµ. Δ', σ. 3063, 3064,
3065.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Δουζίνα, Κ. Τζαβάρα και Δ. Κρεµαστινού (Προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 3142, 3143.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Κουτσούκου. τόµ. Δ', σ. 3145.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Φωτίου, Α. Πετρόπουλου και Κ. Τζαβάρα. τόµ. Ε', σ.
3343, 3344.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι. Αϊβατίδη. τόµ. Ε', σ. 3368.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Πολάκη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Ε', σ. 3402, 3403,
3404, 3405.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Σαλµά και Π. Πολάκη. τόµ. Ε', σ. 3403, 3404, 3405,
3406.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει α) στις 30/12/2016 ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη και β) στις 5/1/2017, ποινική δικογραφία που αφορά i) στον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό και στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη και ii) ποινική
δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου. τόµ. Ε', σ. 3934.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Ροδόπης κ. Ιλχάν
Αχµέτ προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
µε την οποία γνωστοποιεί ότι εφεξής δεν θα ανήκει στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Ποταµιού και παραµένει ως ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. Ε', σ. 3998-3999.
Ανακοινώνεται επιστολή της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
µε την οποία ενηµερώνει ότι ο Βουλευτής Λακωνίας κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης. τόµ. Ε', σ. 40004001.
Ανακοινώνεται επιστολή του ανεξάρτητου Βουλευτή του
Νοµού Ροδόπης κ. Ιλχάν Αχµέτ, προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει το
σώµα ότι εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ. τόµ. Ε', σ.
4005-4006.
Ανακοινώνεται επιστολή της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει το

Σώµα για την αποδοχή της προσχώρησης του Βουλευτή κ.
Ιλχάν Αχµέτ στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ. τόµ. Ε', σ. 4005,
4007.
Αποχώρηση από την αίθουσα του Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου. τόµ. Ε', σ. 4045.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει: Πρώτον, στις 25.10.2016 ποινική δικογραφία που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη,
και δεύτερον, στις 17.1.2017 ποινική δικογραφίαξ που αφορά στον πρώην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Ανδρέα Λοβέρδο. τόµ. ΣΤ', σ. 4153.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, την οποία συνυπογράφουν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας κ. Ιάσων Φωτήλας και µε την οποία δηλώνουν ότι ο
Βουλευτής προσχωρεί και εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΣΤ', σ. 4230-4231.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Χρήστου Παππά και Κωνσταντίνου Μπαρµπαρούση
(µία δικογραφία) και Ευάγγελου Βενιζέλου, Σταύρου Θεωδωράκη, Αλεξάνδρας Παπαρήγα, Φωτεινής (Φώφης) Γεννηµατά και Δηµητρίου Κουτσούµπα (µία δικογραφία). τόµ.
ΣΤ', σ. 4232-4435.
Ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Χρήστου Παππά και Κωνσταντίνου
Μπαρµπαρούση (µία δικογραφία) και Ευάγγελου Βενιζέλου, Σταύρου Θεωδωράκη, Αλεξάνδρας Παπαρήγα, Φωτεινής (Φώφης) Γεννηµατά και Δηµητρίου Κουτσούµπα (µία
δικογραφία). τόµ. ΣΤ', σ. 4234-4435.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ο. Γεροβασίλη και Κ. Τζαβάρα. τόµ. ΣΤ', σ. 4516.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ. Π.
Μηταράκη και Σ. Φάµελλου. τόµ. ΣΤ', σ. 4573.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών, όπως ισχύει
στις 2.3.2017, πρώτον, ποινική δικογραφία που αφορά
στους πρώην Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ.κ. Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη και Αθανάσιο Τσαυτάρη, δεύτερον, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο και, τρίτον, ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό και σε µέλη της
Κυβερνήσεως, καθώς και σε πρώην Πρωθυπουργούς. τόµ.
ΣΤ', σ. 4657.
Ανακοινώνεται επιστολή του κ. Κωνσταντίνου Μπαργιώτα, Βουλευτή Λάρισας, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Νικόλαο Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Ποταµιού και παραµένει
ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. ΣΤ', σ. 4687.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Κουµουτσάκου και Ν. Κοτζιά. τόµ. ΣΤ', σ. 4728, 4730.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Θεοχαρόπουλου. τόµ. Ζ', σ. 4818.
Ανακοινώνεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
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Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα
µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 17 Ιανουαρίου 2017, ποινική δικογραφία που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη. τόµ. Ζ', σ.
4863.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 15.2.2017: α. Ποινική δικογραφία που αφορά στον
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη,β.
Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυπουργό
Οικονοµικών κ. Αντώνιο Μπέζα και γ. Ποινική δικογραφία
που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα. τόµ. Ζ', σ. 5072.
Ορκωµοσία του κ. Ανδρέα Κουτσούµπα ως Βουλευτή
Βοιωτίας, ο οποίος αντικαθιστά τον εκλιπόντα Βουλευτή
Ευάγγελο Μπασιάκο. τόµ. Ζ', σ. 5108.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Αθανασίου Καββαδά και Ελένης Αυλωνίτου. τόµ. Ζ', σ.
5109-5318.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Αθανασίου Καββαδά και Ελένης
Αυλωνίτου. τόµ. Ζ', σ. 5109-5318.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 23.2.2017, ποινική δικογραφία που αφορά στον
Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο. τόµ. Ζ',
σ. 5457.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Η.
Καµατερού. τόµ. Η', σ. 5292, 5293, 5294.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Κατσιαντώνη, Ι. Μουζάλα και Α. Κουράκη (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ. 5393, 5394.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Μεσσηνίας κ. Δηµητρίου Κουκούτση προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και παραµένει ως ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. Η', σ.
5573-5574.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 7-3-2017, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη. τόµ.
Η', σ. 5647.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Αµυρά, Α. Πετρόπουλου και Σ. Λυκούδη (Προεδρεύων).
τόµ. Η', σ. 5737.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Χριστοφιλοπούλου και Π. Πολάκη. τόµ. Η', σ. 5815.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, από τον κ. Σταύρου Θεοδωράκη, Πρόεδρο του κόµµατος "ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ", µε την οποία ενηµερώνει ότι Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του κόµµατός του ορίζεται ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μαυρωτάς.
τόµ. Η', σ. 5830-5831.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Π. Πολάκη. τόµ. Η', σ. 5838, 5839.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Σωκράτη Βαρδάκη, Θεοδώρου Φορτσάκη και εβδοµήντα δύο (72) εν ενεργεία Βουλευτών και συγκεκριµένα των κ.κ. Τζάκρη Θεοδώρας, Αθανασίου Χαράλαµπου,
Αναστασιάδη Σάββα, Ανδριανού Ιωάννη, Αντωνίου Μαρίας, Αραµπατζή Φωτεινής, Ασηµακοπούλου Άννας - Μισέλ, Αυγενάκη Ελευθερίου, Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδη, Βεσυρόπουλου Αποστόλου, Βλάχου Γεωργίου, Βορίδη Μαυρουδή (Μάκη), Βούλτεψη Σοφίας, Βρούτση Ιωάννη, Γεωργαντά Γεωργίου, Γεωργιάδη Σπυρίδωνα - Άδωνι, Γιακουµάτου Γερασίµου, Γκιουλέκα Κωνσταντίνου, Δαβάκη Αθανασίου, Δένδια Νικολάου - Γεωργίου, Δήµα Χρίστου, Κακλαµάνη Νικήτα, Καλαφάτη Σταύρου, Καραγκούνη Κωνσταντίνου, Καραµανλή Άννας, Καραµανλή Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου, Καράογλου Θεοδώρου, Καρασµάνη Γεωργίου,
Κατσαφάδου Κωνσταντίνου, Κεδίκογλου Συµεών (Σίµου),
Κέλλα Χρήστου, Κεφαλογιάννη Όλγας, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Κικίλια Βασιλείου, Κόνσολα Εµµανουήλ, Κοντογεώργου Κωνσταντίνου, Κουκοδήµου Κωνσταντίνου, Κουτσούµπα Ανδρέα, Κυριαζίδη Δηµητρίου, Μαρτίνου Γεωργίας, Μεϊµαράκη Ευαγγέλου, Μηταράκη Παναγιώτη (Νότη),
Μητσοτάκη Κυριάκου, Μπακογιάννη Θεοδώρας, Μπούρα
Αθανασίου, Οικονόµου Βασιλείου, Παναγιωτόπουλου Νικολάου, Παπακώστα - Σιδηροπούλου Αικατερίνης, Πλακιωτάκη Ιωάννη, Ράπτη Ελένης, Σαλµά Μάριου, Σαµαρά Αντωνίου, Σκρέκα Κωνσταντίνου, Σταϊκούρα Χρήστου, Στύλιου Γεωργίου, Τασούλα Κωνσταντίνου, Τραγάκη Ιωάννη,
Τσιάρα Κωνσταντίνου, Χαρακόπουλου Μαξίµου, Χατζηδάκη Κωνσταντίνου, Βενιζέλου Ευαγγέλου, Γρηγοράκου Λεωνίδα, Κουτσούκου Γιάννη, Κρεµαστινού Δηµητρίου, Κωνσταντινόπουλου Οδυσσέα, Λοβέρδου Ανδρέα, Μανιάτη Ιωάννη, Σκανδαλίδη Κωνσταντίνου, Χριστοφιλοπούλου Παρασκευής (Εύης), Λυκούδη Σπυρίδωνα, Ψαριανού Γρηγορίου και Μάρκου Αικατερίνης. τόµ. Η', σ. 5982-5988.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Σωκράτη Βαρδάκη, Θεοδώρου
Φορτσάκη και εβδοµήντα δύο (72) εν ενεργεία Βουλευτών
και συγκεκριµένα των κ.κ. Τζάκρη Θεοδώρας, Αθανασίου
Χαράλαµπου, Αναστασιάδη Σάββα, Ανδριανού Ιωάννη, Αντωνίου Μαρίας, Αραµπατζή Φωτεινής, Ασηµακοπούλου
Άννας - Μισέλ, Αυγενάκη Ελευθερίου, Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδη, Βεσυρόπουλου Αποστόλου, Βλάχου Γεωργίου, Βορίδη
Μαυρουδή (Μάκη), Βούλτεψη Σοφίας, Βρούτση Ιωάννη,
Γεωργαντά Γεωργίου, Γεωργιάδη Σπυρίδωνα - Άδωνι, Γιακουµάτου Γερασίµου, Γκιουλέκα Κωνσταντίνου, Δαβάκη Αθανασίου, Δένδια Νικολάου - Γεωργίου, Δήµα Χρίστου,
Κακλαµάνη Νικήτα, Καλαφάτη Σταύρου, Καραγκούνη
Κωνσταντίνου, Καραµανλή Άννας, Καραµανλή Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου, Καράογλου Θεοδώρου, Καρασµάνη
Γεωργίου, Κατσαφάδου Κωνσταντίνου, Κεδίκογλου Συµεών (Σίµου), Κέλλα Χρήστου, Κεφαλογιάννη Όλγας, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Κικίλια Βασιλείου, Κόνσολα Εµµανουήλ,
Κοντογεώργου Κωνσταντίνου, Κουκοδήµου Κωνσταντίνου,
Κουτσούµπα Ανδρέα, Κυριαζίδη Δηµητρίου, Μαρτίνου Γεωργίας, Μεϊµαράκη Ευαγγέλου, Μηταράκη Παναγιώτη
(Νότη), Μητσοτάκη Κυριάκου, Μπακογιάννη Θεοδώρας,
Μπούρα Αθανασίου, Οικονόµου Βασιλείου, Παναγιωτόπουλου Νικολάου, Παπακώστα - Σιδηροπούλου Αικατερίνης, Πλακιωτάκη Ιωάννη, Ράπτη Ελένης, Σαλµά Μάριου,
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Σαµαρά Αντωνίου, Σκρέκα Κωνσταντίνου, Σταϊκούρα Χρήστου, Στύλιου Γεωργίου, Τασούλα Κωνσταντίνου, Τραγάκη
Ιωάννη, Τσιάρα Κωνσταντίνου, Χαρακόπουλου Μαξίµου,
Χατζηδάκη Κωνσταντίνου, Βενιζέλου Ευαγγέλου, Γρηγοράκου Λεωνίδα, Κουτσούκου Γιάννη, Κρεµαστινού Δηµητρίου, Κωνσταντινόπουλου Οδυσσέα, Λοβέρδου Ανδρέα, Μανιάτη Ιωάννη, Σκανδαλίδη Κωνσταντίνου, Χριστοφιλοπούλου Παρασκευής (Εύης), Λυκούδη Σπυρίδωνα, Ψαριανού
Γρηγορίου και Μάρκου Αικατερίνης. τόµ. Η', σ. 59836209.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Μανιάτη και Σ. Φάµελλου. τόµ. Θ', σ. 6288, 6289.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Τζαβάρα. τόµ. Θ', σ. 6302.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 27.3.2017 ποινικές δικογραφίες που αφορούν: α)
στον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο και β)
στους πρώην Υπουργούς κ.κ. Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, Παναγιώτη Μηταράκη, Ανδρέα Λυκουρέντζο και Μαυρουδή Βορίδη. τόµ. Θ', σ.
6444.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ν.
Παρασκευόπουλου. τόµ. Θ', σ. 6522.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 28.3.2017: α) Ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα και β)
Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Θ', σ. 6525.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Π. Καµµένου. τόµ. Θ', σ. 6543.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, από τον ανεξάρτητο Βουλευτή Λάρισας
κ. Κωνσταντίνο Μπαργιώτα, µε την οποία γνωστοποιεί ότι εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ. τόµ. Θ', σ. 6584-6585.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, από την Πρόεδρο της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κα Φωτεινή Γεννηµατά,
µε την οποία ενηµερώνει ότι αποδέχτηκε την ένταξη του
Βουλευτή κ. Κωνσταντίνου Μπαργιώτα στην Κοινοβουλευτική Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης. τόµ. Θ', σ.
6584, 6586.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Ν. Ξυδάκη. τόµ. Θ', σ. 6675, 6676.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Ο. Γεροβασίλη. τόµ. Θ', σ. 6676.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, από τη Βουλευτή κ. Διαµάντω Μανωλάκου, µε την οποία ενηµερώνει ότι λόγω της διεξαγωγής των
εργασιών του 20ου Συνεδρίου του κόµµατος της, δεν θα
παρευρεθεί στη σηµερινή συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για τη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών και ότι καταψηφίζουν το σχέδιο νόµου για τους λόγους
που έχουν αναπτύξει κατά την συζήτηση στην αρµόδια Επιτροπή της Βουλής. τόµ. Θ', σ. 6677.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ. Αµυρά. τόµ. Θ', σ. 6965.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Σκρέκα και Σ. Φάµελλου. τόµ. Θ', σ. 6973.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Τζελέπη και Σ. Φάµελλου. τόµ. Θ', σ. 6973.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Σκρέκα και Ν. Παπαδόπουλου. τόµ. Θ', σ. 6987, 6988.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Φωτήλα. τόµ. Θ', σ. 7009.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Λοβέρδου. τόµ. Ι', σ. 7110, 7111, 7457.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 20.4.2017: α) ποινική δικογραφία που αφορά τον
πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη και
β) ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εξωτερικών κ. Γεώργιο Παπανδρέου και στον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Ανδρέα Λοβέρδο. τόµ. Ι', σ. 7153.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 24.2.2017: 1) ποινική δικογραφία που αφορά στον
Πρωθυπουργό, κ. Αλέξη Τσίπρα, 2) δύο (2) ποινικές δικογραφίες που αφορούν στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Νικόλαο Τόσκα, 3) ποινική δικογραφία που αφορά στους κ.κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή, πρώην Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο
Βερναρδάκη, πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γεώργιο Σταθάκη, πρώην Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Νικόλαο Παρασκευόπουλο, πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Δηµήτριο Παπαγγελόπουλο, Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Γεώργιο Κατρούγκαλο,
πρώην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, Αναπληρώτρια
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου, Αναπληρώτρια
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανδρέα Ξανθό, Υπουργό Υγείας, Παύλο
Πολάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονοµικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, πρώην
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, Γεώργιο Χουλιαράκη,
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, Παναγιώτη Σκουρλέτη, πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη
Τσιρώνη, πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Χρήστο Σπίρτζη, πρώην Υπουργό Υποδοµών
Μεταφορών και Δικτύων, Θεόδωρο Δρίτσα, πρώην Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ευάγγελο Αποστόλου, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Αλέξανδρο Φλαµπουράρη, Υπουργό Επικρατείας, και 4) ποινική δικογραφία που αφορά στον κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη,
πρώην Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου. τόµ. Ι', σ. 7207.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Παπαχριστόπουλου. τόµ. Ι', σ. 7291.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Ε.
Αυλωνίτου. τόµ. Ι', σ. 7291.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Βασιλείου Λεβέντη, Χρήστου Καραγιαννίδη και Αθανασίου Παπαχριστόπουλου. τόµ. Ι', σ. 7523-7726.
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Ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Β. Λεβέντη, Χ. Καραγιαννίδη και Α.
Παπαχριστόπουλου. τόµ. Ι', σ. 7523-7726.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 3-52017: α) ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου και τα µέλη της Κυβέρνησής του και β) ποινική δικογραφία που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη. τόµ. Ι', σ.
7737.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Γεωργιάδη, Π. Σκουρλέτη και Σ. Λυκούδη (Προεδρεύων). τόµ. Ι', σ. 7827, 7828.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 09.05.2017, ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Υπουργό Υγείας κ. Μαυρουδή Βορίδη. τόµ. ΙΑ', σ.
7865.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Μπάρκα. τόµ. ΙΑ', σ. 7924.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Πολάκη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. ΙΑ', σ. 7924, 7925,
7926.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βορίδη και Π. Πολάκη. τόµ. ΙΑ', σ. 7925.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Χατζηδάκη και Ι. Δραγασάκη. τόµ. ΙΑ', σ. 7958.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Κουτσούκου και Δ. Βίτσα. τόµ. ΙΑ', σ. 7984.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Καραγιαννίδη, Κ. Μπαργιώτα και Σ. Λυκούδη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΑ', σ. 7995.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ν.
Φίλη τόµ. ΙΑ', σ. 8001.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 16-05-2017, ποινική δικογραφία που αφορά
στον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νικόλαο Κοτζιά. τόµ. ΙΑ', σ.
8004.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Χ.
Κεφαλίδου. τόµ. ΙΑ', σ. 8027.
Ανακοινώνεται ότι έχουν αποσταλεί στο Προεδρείο δεκαεπτά φάκελοι από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, οι οποίοι περιέχουν επιστολές προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε τις οποίες δηλώνουν ότι δεν επιθυµούν να νοµιµοποιήσουν µε την παρουσία τους µια άκυρη και παράνοµη διαδικασία και καταγγέλλουν τον παράνοµο και αντισυνταγµατικό αποκλεισµό της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και καταψηφίζουν το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΑ', σ. 8122.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.

Β. Κεγκέρογλου, Ι. Στέφου και Δ. Κρεµαστινού (Προεδρεύων). τόµ. ΙΑ', σ. 8359.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Θ.
Φωτίου. τόµ. ΙΑ', σ. 8464.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 16.05.2017, ποινική δικογραφία που αφορά: α)
Στους διατελέσαντες Υπουργούς: Οικονοµικών κ. Γεώργιο
Παπακωνσταντίνου, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων κ. Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη, β) Στους διατελέσαντες Υπουργούς: Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα,
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη και στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ.
Μάξιµο Χαρακόπουλο, γ) Στους διατελέσαντες Υπουργούς:
Οικονοµικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νικόλαο-Γεώργιο Δένδια και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Γεώργιο Καρασµάνη και δ)
Στους διατελέσαντες Υπουργούς: Οικονοµίας Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Γεώργιο Σταθάκη, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη και στην διατελέσασα Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονοµικών κ. Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη. τόµ. ΙΒ',
σ. 8667.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας από τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Κύρωση της
τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ', σ. 8677.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Μεγαλοµύστακα. τόµ. ΙΒ', σ. 8715.
Αποχώρηση των Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, από τη συζήτηση επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ', σ. 8716.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Βούτση, Κ. Μπαρµπαρούση και Χ. Παππά. τόµ. ΙΒ', σ.
8726.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Μαυρωτά. τόµ. ΙΒ', σ. 8733.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ευστάθιου Παναγούλη και Νικολάου Παπαδόπουλου. τόµ. ΙΒ', σ. 8883-9058.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναγούλη και Ν. Παπαδόπουλου. τόµ. ΙΒ', σ. 8884-9058.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει στις 20.6.2017: α) ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας κ. Ιωάννη Βρούτση και β) ποινική δικογραφία
που αφορά στον πρώην Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη. τόµ. ΙΒ', σ. 9084.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Σ. Κοντονή. τόµ. ΙΒ', σ. 9117, 9118,
9119.
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Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Θεοχαρόπουλου και Σ. Κοντονή. τόµ. ΙΒ', σ. 9135,
9136.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 27.6.2017: α) ποινική δικογραφία που αφορά
στους: πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, πρώην Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών
και πρώην Υπουργό Πολιτισµού κ. Μιχάλη Λιάπη και στον
πρώην Υπουργό Πολιτισµού και πρώην Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γεώργιο Βουλγαράκη, β) ποινική δικογραφία που αφορά στον
Πρωθυπουργό κ. Αλέξιο Τσίπρα, στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο και στον Υπουργό Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης κ. Νικόλαο
Παππά, γ) ποινική δικογραφία που αφορά στους: 1. Πρώην
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.
Παναγιώτη Κουρουµπλή, 2. Πρώην Υπουργό Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Γεώργιο Σταθάκη, 3. Πρώην
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο, 4. Πρώην Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο, 5. Υπουργό Υγείας κ.
Ανδρέα Ξανθό, 6. Υπουργό Οικονόµων κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, 7. Πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη, 8. Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη, 9. Πρώην Υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θεόδωρο Δρίτσα,
10. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελο Αποστόλου, 11. Υπουργό Επικρατείας κ. Αλέξανδρο
Φλαµπουράρη, 12. Πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη, 13. Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Δηµήτριο Παπαγγελόπουλο, 14. Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώ
Φωτίου, 15. Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ουρανία Αντωνοπούλου, 16. Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο
Πολάκη, 17. Πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ.
Τρύφωνα Αλεξιάδη,18. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Χουλιαράκη και 19. Πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ιωάννη Τσιρώνη.
τόµ. ΙΓ', σ. 9556.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βορίδη και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΓ', σ. 9697, 9698, 9699.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Πολάκη. τόµ. ΙΓ', σ. 9704.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Καµµένου. τόµ. ΙΓ', σ. 9713, 9714.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Ν. Ξυδάκη. τόµ. ΙΓ', σ. 9858.
Ανακοινώνεται επιστολή της κ. Θ. Μεγαλοοικονόµου
προς τον Πρόεδρο της βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την
οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ένωσης Κεντρώων και παραµένει ανεξάρτητη Βουλευτής. τόµ. ΙΓ', σ. 10073-10074.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Φ.
Γεννηµατά. τόµ. ΙΔ', σ. 10100.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Μπαλτά, Σ. Γεωργιάδη και Φ. Βάκη. τόµ. ΙΔ', σ. 10189,
10190.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Σκουρολιάκου και Γ. Αµυρά. τόµ. ΙΔ', σ. 10777, 10178.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτή κ. κ. Β.
Κεγκέρογλου και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΔ', σ.
10428.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Σκουρλέτη και Γ. Αµυρά. τόµ. ΙΔ', σ. 10484, 10485.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ν.
Φίλη. τόµ. ΙΕ', σ. 10791.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Π. Πολάκη. τόµ. ΙΕ', σ. 11161, 11162.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Πολάκη και Ι. Φωτήλα. τόµ. ΙΕ', σ. 11177, 11178.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Φωτήλα, Α. Παπαχριστόπουλου, Σ. Βαρδάκη και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΕ', σ. 11181, 11182, 11183.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΕ',
σ. 11185, 11186.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Γεωργιάδη. τόµ. ΙΕ', σ. 11185, 11186.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Λοβέρδου. τόµ. ΙΕ', σ. 11246, 11247.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Γ. Κατρούγκαλου. τόµ. ΙΕ', σ. 11378.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Βρούτση. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11521.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 13-09-2017: 1. Ποινική δικογραφία που αφορά
στους διατελέσαντες από το 2011 και εντεύθεν Υπουργούς
Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
2. Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, 3. Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο
Αθανασίου, 4. Ποινική δικογραφία κατά πολιτικών προσώπων και 5. Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό
Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11629.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11669,
11916.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι. Αχµέτ. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11752, 11753.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Λαζαρίδη. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11753, 11754.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Π. Κουρουµπλή. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11854.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Π. Κουρουµπλή. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11854,
11856, 11857.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ν.
Φίλη. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11856.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Δρίτσα και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11856, 11857.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Παπαθεοδώρου και Σ. Κοντονή. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11885.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Καµµένου και Σ. Θεοδωράκη. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11887.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
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Σ. Κοντονή και Σ. Θεοδωράκη. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11888.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Παρασκευόπουλου και Ν. Δένδια. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11908,
11909.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Αθανασίου και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11915.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Μπακογιάννη και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11915,
11916, 11917.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Νικόλαου Μίχου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε
την οποία γνωστοποιεί την παραίτηση του από Βουλευτής
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, και την παραµονή του ως Ανεξάρτητος Βουλευτής.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 11963-11964.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 25-9-2017: α) Ποινική δικογραφία που αφορά στον
Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό, β) Ποινική δικογραφία
που αφορά στον πρώην Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, γ) Ποινική δικογραφία που αφορά: στον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα, στον πρώην Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ
Χρυσοχοϊδη, στον πρώην Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, στον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Αθανασίου και στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, δ) Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, ε) Ποινική δικογραφία που αφορά
στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ.
Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, στ) Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο,
στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη και τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο, ζ) Ποινική δικογραφία που αφορά στους διατελέσαντες
από το 2011 και εντεύθεν Υπουργούς Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, η) Ποινική δικογραφία που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη, θ) Ποινική δικογραφία που αφορά
στους διατελέσαντες Υπουργούς Εθνικής Άµυνας κ.κ. Δηµήτριο Αβραµόπουλο και Παναγιώτη (Πάνο) Παναγιωτόπουλο και ι) Ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, στον Υπουργό Οικονοµικών κ.
Ευκλείδη Τσακαλώτο, στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Χουλιαράκη, στην Υφυπουργό Οικονοµικών κυρία Αικατερίνη Στεργίου - Παπανάτσιου, στον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ. Δηµήτριο Παπαδηµητρίου, στον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νικόλαο Κοτζιά, στον
Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Σταύρο Κοντονή. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11968.
ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµόν 102/2106 Προεδρικό Διάταγµα, σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Α' Συνόδου της
ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου (Προεδρευόµενης Δηµοκρατίας). τόµ. Α', σ. 1-2.
Αγιασµός για την έναρξη των εργασιών της Β' Συνόδου
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 από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Κοσµήτορα από τη δεύτερη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς και τεσσάρων
Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα και ενός από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. Α', σ. 5-14.
Μυστική ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή δύο Κοσµητόρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Κοσµήτορα από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς και τεσσάρων Γραµµατέων από
την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός από τη
δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα και ενός από
την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. Α', σ. 514.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας για το αξίωµα των κοσµητόρων της Βουλής της ΙΖ' Περιόδου της Β' Συνόδου εκλέχθηκαν οι κ.κ. Α. Αθανασίου, Γ. Πάντζας και Κ. Κουκοδήµος,
ενώ για το αξίωµα των Γραµµατέων της Βουλής της ΙΖ' Περιόδου της Β' Συνόδου εκλέχθηκαν οι κ.κ. Α. Γκαρά, Μ.
Κάτσης, Ι. Σαρακιώτης, Γ. Ψυχογιός και Ι. Κεφαλογιάννης
τόµ. Α', σ. 14.
Ανακοινώνεται ότι Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/
2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
31/10/2016: α) Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό και στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη και β) Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου. τόµ. Β', σ. 1240.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθ. πρωτ. 17375/12081, από 8
Νοεµβρίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, µε θέµα: «Σύσταση και συγκρότηση των
Διαρκών Επιτροπών Μορφωτικών Υποθέσεων και Οικονοµικών Υποθέσεων». τόµ. Γ', σ. 1592-1595.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθ. πρωτ. 17343/12067, από 8
Νοεµβρίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, µε θέµα: «Καθορισµός Αρµοδιότητας
των Διαρκών Επιτροπών Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης και Παραγωγής και Εµπορίου».
τόµ. Γ', σ. 1596-1598.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθ. πρωτ. 17374/12080, από 8
Νοεµβρίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής για τη Β' Σύνοδο της ΙΖ'
Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Γ', σ. 1599-1601.
α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής οικονοµικού έτους 2015 και β) συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2017. τόµ. Γ', σ. 1811-1823, 1835.
Τροποποίηση της υπ' αριθµ. 5284/3670 µε ΦΕΚ 115 Α'
από 23-5-2013 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής
"Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στην αεροπορική µετακίνηση των Βουλευτών επαρχίας". τόµ. Γ', σ. 1846-1848.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ', σ. 1894.
Ανακοινώνεται η κατάθεση από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Χουλιαράκη του κρατικού προϋπολογισµού
του 2017. τόµ. Γ', σ. 1903.
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Ανακοινώνεται η υπ. αριθµ. πρωτοκόλλου 18949/13029,
από 9 Δεκεµβρίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση των
Διαρκών Επιτροπών Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δηµόσιας Διοίκησης,
Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Παραγωγής και Εµπορίου». τόµ. Δ', σ. 3066-3071.
Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσµίας της λειτουργίας για την υποβολή του Πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 144
και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, µέχρι την 16η Ιανουαρίου 2017. τόµ. Ε', σ. 3557.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 172/73 από
11 Ιανουαρίου 2017 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής του απολογισµού και του γενικού ισολογισµού του
Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισµού
του Κράτους». τόµ. Ε', σ. 3947, 3948-3949.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 173/74 από
11 Ιανουαρίου 2017 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και
Συµβάσεων». τόµ. Ε', σ. 3947, 3950-3951.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 174/75 από
11 Ιανουαρίου 2017 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής για την Παρακολούθηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Ε', σ. 3947, 39523953.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 175/76 από
11 Ιανουαρίου 2017 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Υποεπιτροπής για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος
των ναρκωτικών» της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. τόµ. Ε', σ. 3947, 3954-3955.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 176/77 από
11 Ιανουαρίου 2017 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικολάου Βούτση: ««Σύσταση και συγκρότηση της Υποεπιτροπής µε θέµα «το χρέος και η αποµείωσή του» της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων.» τόµ. Ε', σ.
3947, 3956-3957.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής». τόµ. Ε', σ. 3962-3972.
Απόφαση παράτασης της προθεσµίας λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της νοµιµότητας
της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και
των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 144 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και για την οποία η Ολοµέλεια έχει ορίσει προθεσµία υποβολής του Πορίσµατός της µέχρι και την 16η Ιανουαρίου
2017. τόµ. Ε', σ. 4044-4046.
Ανακοινώνεται η υπ' αρ. 736/529, από 18 Ιανουαρίου
2017, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου
Βούτση, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από
το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Μόνιµη
Επιτροπή Παρακολούθησης των Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, για τη Β'

Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. ΣΤ', σ. 41104112.
Ανακοινώνεται η υπ' αρ. 737, από 18 Ιανουαρίου 2017,
απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση,
µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Ελληνισµού της Διασποράς, Προστασίας Περιβάλλοντος, Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Περιφερειών, Οδικής Ασφάλειας και Σωφρονιστικού
Συστήµατος και λοιπών δοµών Εγκλεισµού Κρατουµένων
για τη Β' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. ΣΤ',
σ. 4110, 4113-4119.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 964/709, από 23 Ιανουαρίου 2017, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου
Βούτση, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από
το άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής για τη Β' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. ΣΤ', σ. 4220, 4221-4222.
Ανακοινώνονται οι υπ' αριθµόν 965/710 και 966/711, από 23 Ιανουαρίου 2017, αποφάσεις του Προέδρου της
Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε τις οποίες συγκροτήθηκαν
οι προβλεπόµενες από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της
Βουλής Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας και Έρευνας και Τεχνολογίας, αντίστοιχα, για τη
Β' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. ΣΤ', σ.
4220, 4223-4226.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς
και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης
από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. ΣΤ', σ. 4230.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα τρεις
Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οκτώ Βουλευτές του κόµµατός του, υπέβαλαν πρόταση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, για τη συζήτηση του πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου
2017. τόµ. ΣΤ', σ. 4441.
Συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Κανονισµού
της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας
της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και
των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην
Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του 2017. τόµ.
ΣΤ', σ. 4549-4643.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του εκλιπόντος
Βουλευτή Ευάγγελου Μπασιάκου. τόµ. Ζ', σ. 5107.
Απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής για την ανακήρυξη
του 2017 ως έτους Δωδεκανήσου. τόµ. Η', σ. 5508.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας
και εκατόν σαράντα τρεις Βουλευτές του κόµµατός του και
ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των ΑΝΕΛ κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτι-
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κής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος,
τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και
το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων, όπως αναφέρονται στην κατατεθείσα πρόταση και όπως προκύπτουν από τα αναφερόµενα στην πρόταση έγγραφα των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου. τόµ. Η', σ. 5689, 5692-5718.
Έκφραση συλλυπητηρίων για το θάνατο των τεσσάρων
νέων παιδιών σε αυτοκινητιστικό δυστύχηµα στον Εύοσµο
Θεσσαλονίκης και τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη
τους. τόµ. Θ', σ. 6447.
Ανακοινώνεται ότι ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ.
Ιωάννης Παπαντωνίου απέστειλε υπόµνηµα µε τίτλο: «Σηµείωµα ενόψει της συνεδρίασης της Βουλής της Τρίτης 28
Μαρτίου για τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής», το οποίο θα καταχωρηθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχει διανεµηθεί στους Βουλευτές. τόµ.
Θ', σ. 6475-6479.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας, γίνεται δεκτή η σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη
Παπαντωνίου, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. τόµ. Θ', σ. 6567.
Απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου,
για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, να αποτελείται από είκοσι ένα µέλη,
µε εκπροσώπηση, κατ' αναλογία της δύναµης, όλων των
Κοινοβουλευτικών Οµάδων, κατ' εφαρµογή του άρθρου
156 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισµού της Βουλής και η
προθεσµία για την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής, καθώς και η υποβολή του πορίσµατός της, να είναι σε
τρεις µήνες από τη συγκρότησή της. τόµ. Θ', σ. 6567.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 143 Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν
πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη 19972014, σύµφωνα µε το άρθρο 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Θ', σ. 6815-6833.
Ανακοινώνεται ότι, σε εκτέλεση της από 28 Μαρτίου
2017 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, συγκροτήθηκε
η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή είκοσι ενός µελών,
κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα
άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 3961/2011, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου για την
ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. τόµ. Θ', σ. 6850-6853.
Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της

Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και
των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996 µέχρι σήµερα, σύµφωνα µε το άρθρο 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ', σ.
6887-6896.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παρ. 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού
της Βουλής: α) Επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης
(Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014 και β) Επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, και
οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996 µέχρι σήµερα. τόµ.
Ι', σ. 7033-7129.
Ανακοινώνεται η πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον
χώρο της υγείας, κατά τα έτη 1997-2014. τόµ. Ι', σ. 70347052.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του αποτελέσµατος της ονοµαστικής ψηφοφορίας, η πρόταση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης
(Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας, κατά τα έτη 1997-2014, έγινε
δεκτή κατά πλειοψηφία. τόµ. Ι', σ. 7147.
Έγκριση του Σώµατος, επί της πρότασης η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας, κατά τα έτη 1997-2014, να αποτελείται από είκοσι τρία
µέλη, µε εκπροσώπηση, κατ' αναλογία της δύναµης τους, όλων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και των Ανεξαρτήτων,
κατ' εφαρµογή του άρθρου 31 του Κανονισµού της Βουλής
και η προθεσµία για την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και η υποβολή του πορίσµατός της να ολοκληρωθεί σε τρεις µήνες από τη συγκρότηση της Επιτροπής. τόµ.
Ι', σ. 7147.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των τεσσάρων αξιωµατικών του Ελληνικού Στρατού. τόµ. Ι', σ. 7159.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 4873/3165, από
21 Απριλίου, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, συγκροτήθηκε Εξεταστική Επιτροπή για τη
διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας, κατά τα έτη
1997-2014. τόµ. Ι', σ. 7195-7197.
Οµόφωνη απόφαση του Σώµατος για σύσταση Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δηµογραφικό,
σύµφωνα µε το άρθρο 44, παράγραφος 1 του Κανονισµού
της Βουλής, κατόπιν του υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου
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1829/27/04/2017 αιτήµατος της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά και της οµόφωνης αποδοχής της πρότασης από την Διάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίαση της 4ης Μαΐου
2017. Η σύσταση της ως άνω Επιτροπής θα περιλαµβάνει
είκοσι τρία µέλη, κατ' αναλογία της δύναµης των κοµµάτων
και των Ανεξαρτήτων, µε προθεσµία υποβολής της εκθέσεως µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2017. τόµ. Ι', σ. 7762.
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 1829/
27.04.2017 αίτηµα της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά µε
το οποίο προτάθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 44, παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής, η σύσταση Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δηµογραφικό και
η οποία έγινε δεκτή οµόφωνα από τη Διάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίαση στις 4 Μαΐου 2017 τόµ. Ι', σ. 7762,
7763-7764.
Ανακοινώνεται ότι η Διάσκεψη των Προέδρων µε οµοφωνία (εκτός των αντιρρήσεων του Εκπροσώπου του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, κ. Χρήστου Παππά) αποφάσισε να προτείνει στην Ολοµέλεια, για να εγκριθεί κατ' εφαρµογήν το άρθρο 81 παράγραφος 1, 2 και 3 του Κανονισµού
της Βουλής, τον αποκλεισµό της συµµετοχής των Βουλευτών-µελών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή από τη διαδικασία και τη σχετική συζήτηση στην Ολοµέλεια του Κοινοβουλίου για το νοµοσχέδιο: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση
διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΙΑ', σ. 7895.
Ψηφοφορία, διά ανατάσεως της χειρός, επί της πρότασης της Διάσκεψης των Προέδρων να εγκριθεί η εφαρµογή
του άρθρου 81 παράγραφος 1, 2 και 3 του Κανονισµού της
Βουλής, για τον αποκλεισµό της συµµετοχής των Βουλευτών-µελών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή από τη διαδικασία και τη σχετική συζήτηση στην Ολοµέλεια του Κοινοβουλίου για το νοµοσχέδιο: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση
διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΙΑ', σ. 7896.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων της
γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΑ', σ. 8314.
Ανακοινώνεται ότι, µε την από 22 Μαΐου 2017 απόφαση
του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, συγκροτήθηκε η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Δηµογραφικό, µε προθεσµία υποβολής της έκθεσής της την
31η Οκτωβρίου 2017. τόµ. ΙΑ', σ. 8349-8351.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικόλαος
Βούτσης απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων της Μεγάλης Βρετανίας κ. Μπίρκοου, µέσω της διπλωµατικής οδού, επιστολή όπου εκφράζει τα συλλυπητήρια της
Βουλής και τα συλλυπητήριά του προσωπικά, για τα γεγονότα του Μάντσεστερ µε θύµατα τους είκοσι δύο νεκρούς και
τραυµατίες. τόµ. ΙΑ', σ. 8361.
Έκφραση συλλυπητηρίων της Βουλής (ως Σώµα), προς
τις οικογένειες και τα θύµατα του Μάντσεστερ και σε όλους
τους πολίτες της Αγγλίας που συµµετέχουν στο πένθος και
τήρηση ενός λεπτού σιγής για τα θύµατα. τόµ. ΙΑ', σ. 8361.
Η Βουλή εκφράζει τα θερµά της συλλυπητήρια και τη συ-

µπαράσταση της προς τις οικογένειες των θυµάτων των τροµοκρατικών ενεργειών στην Αίγυπτο και στο Λονδίνο. τόµ.
ΙΑ', σ. 8515.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. τόµ. ΙΒ', σ. 8596.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας από τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Κύρωση της
τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ', σ. 8677.
Αποχώρηση των Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ, από τη συζήτηση επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ', σ. 8716.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106/Α'/24.6.1987) και
Μέρος Β- (ΦΕΚ 51/Α'/10.4.1997), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΓ',
σ. 9397-9418.
Αναφορά στη συµπλήρωση είκοσι ετών από τον θάνατο
του Ανδρέα Παπανδρέου. τόµ. ΙΓ', σ. 9440.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
καταθέτει το Πόρισµά της. τόµ. ΙΓ', σ. 9610-9668.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας, κατά τα έτη 19972014, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 14 και επόµενα του
Κανονισµού της Βουλής, ζητεί τρίµηνη παράταση της λειτουργίας της. τόµ. ΙΓ', σ. 9673.
Εκλογή Αντιπροέδρων της έκτης και έβδοµης σε δύναµη
Κοινοβουλευτικής Οµάδας στη Βουλής. τόµ. ΙΓ', σ. 98199986.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η' και Θ' Αντιπροέδρων της Βουλής. τόµ. ΙΓ', σ. 9819-9848.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ψηφοφορίας, ο κ. Δηµήτριος Καµµένος εκλέγεται
ως Η' Αντιπρόεδρος της Βουλής και ο κ. Μάριος Γεωργιάδης εκλέγεται ως Θ' Αντιπρόεδρος της Βουλής. τόµ. ΙΓ', σ.
9849.
Συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων
της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256
Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον
ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10.3.2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»). τόµ. ΙΓ', σ. 9851-9986.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας, σχετικά µε την άσκηση ή
µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ.
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Ιωάννη Παπαντωνίου, «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον Ν.1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10.3.2017 πρόταση», η Βουλή αποφάσισε, ως προς την απιστία τη µη άσκηση ποινικής δίωξης, λόγω παρέλευσης της προθεσµίας του άρθρου 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος και ως προς τη νοµιµοποίηση
εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, την παραποµπή
των έξι υποθέσεων στον αρµόδιο Εισαγγελέα και τη µη άσκηση δίωξης από την ίδια λόγω, αναρµοδιότητάς της. τόµ.
ΙΓ', σ. 9928-9886.
Ανακοίνωση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου
Βούτση, σύµφωνα µε το άρθρο 51 παρ. 4 του Κανονισµού
της Βουλής, σχετικά µε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας, για την πρόσβαση στο
υλικό του «Φακέλου της Κύπρου» και λήψη σχετικής απόφασης. τόµ. ΙΔ', σ. 10100-10143.
Ψηφοφορία δι' ανεγέρσεως για την έγκριση της παράδοσης των υλικών που έχουν κατατεθεί στην Βουλή και αφορούν τον "Φάκελο της Κύπρου". τόµ. ΙΔ', σ. 10143.
Ανακοινώνεται ότι το Σώµα ενέκρινε οµόφωνα την πρόταση για την έγκριση της παράδοσης των υλικών που έχουν
κατατεθεί στην Βουλή και αφορούν τον "Φάκελο της Κύπρου". τόµ. ΙΔ', σ. 10143.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής-Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α’/24.6.1987), όπως ισχύει». τόµ.
ΙΔ', σ. 10413-10421.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11859-11939.
Ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11917-11938.
Ανακοινώνεται ότι, στα πλαίσια της Άσκησης "ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ - 2017", την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017, θα διεξαχθεί
δοκιµαστική ενεργοποίηση της σειρήνας της Βουλής των
Ελλήνων. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11977.

Γ
ΓΑΛΑ - ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εξαίρεση του
Έβρου και της Σαµοθράκης από την έκτακτη ενίσχυση σε
παραγωγούς γάλακτος σε νησιά που αντιµετωπίζουν προβλήµατα λόγω µεταναστευτικών ροών. τόµ. ΙΑ', σ. 7872.
ΓΑΛΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τροποποίησης υπ' αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους (Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4434, ΦΕΚ:
214 Α' / 17.11.2016). τόµ. Β', σ. 1028, τόµ. Γ', σ. 16071625.
CAPITAL CONTROLS
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την εισαγγελική έρευνα για την επιβολή των capital
controls. τόµ. Γ', σ. 1804.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών µε θέµα: «Η άρνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης στην
πρόσκληση της Εσθονίας για συµµετοχή της Γενικής Γραµµατείας Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων σε συνέδριο µε τίτλο: "Η
κληρονοµιά στον 21ο αιώνα των εγκληµάτων που διαπράχθηκαν από τα κοµµουνιστικά καθεστώτα"». τόµ. ΙΕ', σ.
11375.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον ενδεχόµενο κίνδυνο παραγραφών
σε δυνητικές περιπτώσεις φορολογικών υποθέσεων πολιτικών προσώπων που αφορούν στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, στο Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος και στις λίστες καταθετών εξωτερικού. τόµ. Η', σ. 5591.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση
της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4475, ΦΕΚ: 83 A' /
12.06.2017). τόµ. ΙΑ', σ. 8479, τόµ. ΙΒ', σ. 8676-8785.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
(ΓΟΕΒ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας των ΤΟΕΒ (Τοπικός Οργανισµός Εγγείων
Βελτιώσεων) - ΓΟΕΒ (Γενικός Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων)». τόµ. ΙΔ', σ. 10157.
ΓΕΩΡΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελλη-
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νικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4457, ΦΕΚ: 31 Α' /13.03.2017). τόµ. Ζ', σ. 4927,
τόµ. Η', σ. 5629-5640.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πότε θα γίνουν
οι πληρωµές της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
τόµ. ΙΑ', σ. 7874.

ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την ανάγκη για βιώσιµη
ρύθµιση των "κόκκινων" στεγαστικών δανείων. τόµ. ΣΤ', σ.
4217.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την επείγουσα ανάγκη
νοµοθετικής ρύθµισης των στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο. τόµ. Ζ', σ. 5096.

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Τρέχοντα ζητήµατα αγροτικής ανάπτυξης στο νοµό Ηρακλείου («Φόρµα 6»
Γεωργική Σχολή Μεσσαράς, διαχείριση υδάτινων πόρων)».
τόµ. ΙΓ', σ. 9601.

ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων
της πρώην ΑΤΕbank, κατά άδικο τρόπο για τους οφειλέτες
της. τόµ. Γ', σ. 2063.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την επείγουσα ανάγκη
νοµοθετικής ρύθµισης των στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο. τόµ. Ζ', σ. 5096.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την ανάγκη εντάξεως
στους στόχους µειώσεως των προβληµατικών δανείων µικρών επιχειρηµατικών οφειλών. τόµ. ΙΒ', σ. 8670.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ανάγκη άµεσης
διευθέτησης των κόκκινων αγροτικών δανείων». τόµ. ΙΔ', σ.
10377.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Δικαίωµα εξαγοράς κόκκινων δανείων από τον δανειολήπτη Α' Κατοικίας-Προτιµησιακό καθεστώς». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11657.

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ποιο το σχέδιο της
Κυβέρνησης για την έγγειο αναδιάρθρωση στην ελληνική
γεωργία;» τόµ. ΙΓ', σ. 9993.
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αναβάθµιση
της Γεωργικής Σχολής Μεσσαράς στον Νοµό Ηρακλείου.
τόµ. Β', σ. 990.
ΓΕΩΤΟΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: "Προστασία γεωτόπου
Πικερµίου Αττικής". τόµ. ΙΣΤ', σ. 11977.
ΓΟΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την γονική ισότητα - συνεπιµέλεια τέκνων. τόµ. Β', σ.
983.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε το «δηµοσίευµα περί πραγµατοποίησης επίσκεψης στη Βενεζουέλα, το 2013, του τότε Διευθυντή του γραφείου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και νυν Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής». (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής). τόµ. Θ', σ. 6885.
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κάλυψη
των κενών των εκπαιδευτικών στο Γυµνάσιο Μοιρών του
Δήµου Φαιστού. τόµ. ΣΤ', σ. 4499.
Δ
ΔΑΚΟΣ-ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προµήθεια
των φυτοπροστατευτικών φαρµάκων που ακυρώνει το συλλογικό πρόγραµµα δακοκτονίας. τόµ. Η', σ. 5515.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις του προγράµµατος οργανωµένης δακοκτονίας στην
Περιφέρεια Κρήτης. τόµ. ΙΓ', σ. 9996.

ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσµίας της λειτουργίας για την υποβολή του Πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 144
και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, µέχρι την 16η Ιανουαρίου 2017. τόµ. Ε', σ. 3557.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς
και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης
από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. ΣΤ', σ. 4230.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα τρεις
Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οκτώ Βουλευτές του κόµµατός του, υπέβαλαν πρόταση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, για τη συζήτηση του πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου
2017. τόµ. ΣΤ', σ. 4441.
Συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Κανονισµού
της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας
της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και
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των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην
Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του 2017. τόµ.
ΣΤ', σ. 4549-4643.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Τόσα χρόνια γιατί δεν βρήκαν τους ενόχους των θαλασσοδανείων ενώ το πόρισµα Καλούδη παραπέµπει τους
πρωταγωνιστές µε ονοµατεπώνυµα και διευθύνσεις στο εδώλιο του κατηγορουµένου»; τόµ. Η', σ. 5561.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Δάνειο ύψους
138 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕ) για την κατασκευή και ανακαίνιση κτηρίων και εγκαταστάσεων σε ΑΕΙ». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11401.
ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσµίας της λειτουργίας για την υποβολή του Πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 144
και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, µέχρι την 16η Ιανουαρίου 2017. τόµ. Ε', σ. 3557.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς
και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης
από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. ΣΤ', σ. 4230.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα τρεις
Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οκτώ Βουλευτές του κόµµατός του, υπέβαλαν πρόταση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, για τη συζήτηση του πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου
2017. τόµ. ΣΤ', σ. 4441.
Συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Κανονισµού
της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας
της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και
των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην
Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του 2017. τόµ.
ΣΤ', σ. 4549-4643.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και
των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996 µέχρι σήµερα, σύµφωνα µε το άρθρο 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ', σ.
6887-6896.

ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4467,
ΦΕΚ: 56 A' / 13.04.2017). τόµ. Θ', σ. 6861, 6952-6984,
6985-7025.
ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4467,
ΦΕΚ: 56 A' / 13.04.2017). τόµ. Θ', σ. 6861, 6952-6984,
6985-7025.
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη στελέχωση και
αξιοποίηση του Δενδροκοµικού Σταθµού Πόρου. τόµ. Γ', σ.
1770.
ΔΕΝΤΡΑ-ΔΕΝΤΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των δενδροκαλλιεργητών της Περιφερειακής Ενότητας
Πέλλας για ζηµιές που υπέστησαν οι παραγωγές τους από
τον παγετό το τριήµερο 20-22 Απριλίου. τόµ. Ι', σ. 7731.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
µη οµαλής καρποφορίας οπωροφόρων δέντρων σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. τόµ. ΙΑ', σ. 8337.
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 1829/
27.04.2017 αίτηµα της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά µε το
οποίο προτάθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 44, παράγραφος
1 του Κανονισµού της Βουλής, η σύσταση Διακοµµατικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δηµογραφικό και η οποία έγινε δεκτή οµόφωνα από τη Διάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίαση στις 4 Μαΐου 2017 τόµ. Ι', σ. 7762,
7763-7764.
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον
προβληµατισµό και την ανησυχία για τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, για το δηµογραφικό της χώρας και ιδιαίτερα του Έβρου. τόµ. Β', σ. 1015.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις πολιτικές της πολιτείας για τις πολύτεκνες και
τρίτεκνες οικογένειες και την αντιµετώπιση του δηµογραφικού ζητήµατος της χώρας. τόµ. Ε', σ. 3943.
Οµόφωνη απόφαση του Σώµατος για σύσταση Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δηµογραφικό,
σύµφωνα µε το άρθρο 44, παράγραφος 1 του Κανονισµού
της Βουλής, κατόπιν του υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου
1829/27/04/2017 αιτήµατος της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά και της οµόφωνης αποδοχής της πρότασης από την
Διάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίαση της 4ης Μαΐου
2017. Η σύσταση της ως άνω Επιτροπής θα περιλαµβάνει
είκοσι τρία µέλη, κατ' αναλογία της δύναµης των κοµµάτων
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και των Ανεξαρτήτων, µε προθεσµία υποβολής της εκθέσεως µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2017. τόµ. Ι', σ. 7762.
ΔΗΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την τιµή ζώνης των ακινήτων που ανήκουν στα διοικητικά όρια του Δήµου Τροιζηνίας - Μεθάνων. τόµ. Α', σ. 78.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήξη
αδικαιολόγητης «οµηρίας» των εργαζόµενων του Δήµου Ηρακλείου, οι οποίοι κρίθηκαν επιτυχόντες µέσω διαγωνισµών ΑΣΕΠ. τόµ. Α', σ. 616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παραχώρηση
στον Δήµο Κέρκυρας του κτηρίου που στεγάζεται ο Δ' Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός. τόµ. Α', σ. 622.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη άµεσων και µόνιµων µέτρων για
την αντιπληµµυρική προστασία της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. τόµ. Γ', σ. 1900.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις ασφαλιστικές διευκολύνσεις επιχειρήσεων,
εργοδοτών ή ασφαλισµένων των Δήµων της Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου και Ναυπακτίας λόγω των φυσικών καταστροφών στις 21 και 22/10/2016. τόµ. Γ', σ. 1936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την αντιµετώπιση του παρεµπορίου στους Δήµους του Πειραιά, Περάµατος, Κορυδαλλού, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη
Ρέντη. τόµ. Δ', σ. 2724.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ανάγκη θέσπισης βιώσιµης ρύθµισης
ληξιπρόθεσµων οφειλών των δηµοτών και δη προς τους
δήµους και τις δηµοτικές επιχειρήσεις. τόµ. Ε', σ. 3943.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την καθυστέρηση προγραµµάτων κοινωφελούς
εργασίας για διακόσιους εβδοµήντα τέσσερις δήµους και
καταγγελίες για τη διαχείριση των προγραµµάτων που ήδη
εφαρµόζονται στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων. τόµ.
ΣΤ', σ. 4184.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε την "εκρηκτική ανάγκη
σχολικής στέγης στη Δυτική Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα
στον δήµο Κορδελιού-Ευόσµου". τόµ. Η', σ. 5522.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών από φυσικές καταστροφές στον Δήµο Ευρώτα. τόµ. Θ', σ. 6258.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ολοκλήρωση
της απόδοσης των εξαιρούµενων εκτάσεων της Σύµβασης
Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και "ΟΛΠ Α.Ε."
στους Δήµους της Β' Πειραιά Κερατσινίου-Δραπετσώνας,
Περάµατος, Σαλαµίνας καθώς και στον Δήµο Πειραιά. τόµ.
Θ', σ. 6949.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις προτάσεις - αιτήµατα των Δήµων
των Μεσογείων ενόψει της διαβούλευσης για την ανανέωση
της σύµβασης του Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» µε το ελληνικό Δηµόσιο για την περίοδο
2025-2055. τόµ. ΙΑ', σ. 7883.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παράταση υποβολής δηλώσεων σε αγρότες που υπέστησαν ζηµιές από
τον παγετό στον Δήµο Αγιάς του Νοµού Λάρισας. τόµ. ΙΑ',
σ. 8335.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την περαιτέρω αποδυνάµωση του Κέντρου Υγείας Καστορείου του Δήµου Σπάρτης. τόµ. ΙΑ', σ. 8511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: "Επιβεβληµένη η εφαρµογή της ρύθµισης
των εκατόν είκοσι δόσεων για όλες τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους δήµους". τόµ. ΙΒ', σ. 8871.
ΔΗΜΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε το σοβαρό πρόβληµα
επιβίωσης χιλίων οικογενειών στο νότιο Πήλιο. τόµ. Θ', σ.
6937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «αντιτίθενται τοπικές
κοινότητες του Δήµου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στην κατασκευή µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
βιορευστά». τόµ. Θ', σ. 6939.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον προγραµµατισµό
προσλήψεων κάθε ειδικότητας στους Δήµους και τις καθυστερήσεις στην ενηµέρωση της Απογραφής. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11819.
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ακύρωση δηµοπράτησης του δρόµου Πατρών-Πύργου. τόµ. Α', σ. 628.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Καµία ορατή προοπτική για
τον δρόµο Πάτρα-Πύργου». τόµ. ΙΑ', σ. 8506.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε την αδυναµία δηµοπράτησης έργων σε νησιωτικούς δήµους. τόµ. ΙΑ', σ. 8509.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο
Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης
συµφερόντων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4440, ΦΕΚ: 224 A' / 02.12.2016).
τόµ. Γ', σ. 1928, 2109-2152, 2167-2205.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
(Δ.Ε.Η.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας του καταστήµατος πωλήσεων ΔΕΗ Σαλαµίνας από την
01.10.2016. τόµ. Δ', σ. 2690.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τις υπέρογκες χρεώσεις σε λογαριασµούς της ΔΕΗ. τόµ. ΙΑ', σ. 8472.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: "Να µειωθούν δραστικά
οι υπερβολικές χρεώσεις στην ΔΕΗ". τόµ. ΙΒ', σ. 9063.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
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ΖΑ - ΑΝΕΛ αποφασίζει, συµφωνεί και εκτελεί τη χρεοκοπία
της ΔΕΗ. (Επερωτώντες: Τριάντα εννέα Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11990.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος
των ετήσιων και των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου
και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4449, ΦΕΚ: 7 A' / 24.01.2017). τόµ. Ε', σ. 3934,
τόµ. ΣΤ', σ. 4103-4158.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε το πάγωµα όλων των δηµόσιων έργων λόγω του ν.4412/2016 για τις δηµόσιες συµβάσεις. τόµ. Ε', σ. 3626.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου «Πάνορµο-Εξάντη». τόµ. Ζ', σ. 4899.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον καθαρισµό της κοίτης των ποταµών
Τσικνιά, Μυλοπόταµου και Γκαγκαδέλλη στη Λέσβο. τόµ.
ΙΑ', σ. 8354.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την προστασία της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλοντος, κατόπιν δύο περιβαλλοντικών επεισοδίων στη Δυτική
Θεσσαλονίκη. τόµ. Β', σ. 1463.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα προβλήµατα στην υδροδότηση του Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας που απειλούν την υγεία των κατοίκων τους. τόµ. ΣΤ', σ. 4097.
Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και
των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996 µέχρι σήµερα, σύµφωνα µε το άρθρο 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ', σ.
6887-6896.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «παραµένει η υγειονοµική και περιβαλλοντική βόµβα των σκουπιδιών στη Ζάκυνθο». τόµ. Ι', σ.
7259.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: "Ανεπαρκής αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήµατος στον Δήµο Κορδελιού-Ευόσµου". τόµ. ΙΣΤ', σ. 11981.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016,
µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές
ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4472, ΦΕΚ: 74 Α' /19.05.2017).
τόµ. ΙΑ', σ. 7895-8005, 8008-8213.

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα: «Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς το Δηµόσιο».
(Επερωτώντες: Οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας κ.κ. Γ.
Γεωργαντάς, Ά. Ασηµακοπούλου, Μ. Βορίδης, Σ. Βούλτεψη, Γ. Καρασµάνης, Δ. Κυριαζίδης, Ν. Παναγιωτόπουλος,
Κ. Τζαβάρας, Κ. Τσιάρας, Π. Μηταράκης, Χ. Μπουκώρος
και Μ. Χαρακόπουλος). τόµ. ΣΤ', σ. 4505-4527.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον περιορισµό προσλήψεων σε όλους τους Φορείς και τα νοµικά πρόσωπα της
Κεντρικής Διοίκησης. τόµ. ΙΒ', σ. 8879.
ΔΗΜΟΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ανάγκη θέσπισης βιώσιµης ρύθµισης
ληξιπρόθεσµων οφειλών των δηµοτών και δη προς τους
δήµους και τις δηµοτικές επιχειρήσεις. τόµ. Ε', σ. 3943.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την υπολειτουργία των
Δηµοτικών Περιφερειακών Θεάτρων. τόµ. Ι', σ. 7261.
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4483, ΦΕΚ: 107 Α' / 31.07.2017). τόµ. ΙΔ', σ.
10159, 10425-10512.
ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑΣΘΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Απουσία µηχανισµού ελέγχου και αξιολόγησης
της αναγκαιότητας διακοµιδών, πλωτών διακοµιδών και αεροδιακοµιδών του ΕΚΑΒ». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11410.
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Οµόφωνη απόφαση του Σώµατος για σύσταση Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δηµογραφικό,
σύµφωνα µε το άρθρο 44, παράγραφος 1 του Κανονισµού
της Βουλής, κατόπιν του υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 1829/
27/04/2017 αιτήµατος της Προέδρου της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά
και της οµόφωνης αποδοχής της πρότασης από την Διάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίαση της 4ης Μαΐου 2017. Η
σύσταση της ως άνω Επιτροπής θα περιλαµβάνει είκοσι
τρία µέλη, κατ' αναλογία της δύναµης των κοµµάτων και
των Ανεξαρτήτων, µε προθεσµία υποβολής της εκθέσεως
µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2017. τόµ. Ι', σ. 7762.
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 1829/
27.04.2017 αίτηµα της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά µε το
οποίο προτάθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 44, παράγραφος
1 του Κανονισµού της Βουλής, η σύσταση Διακοµµατικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δηµογραφικό και η οποία έγινε δεκτή οµόφωνα από τη Διάσκεψη των Προέ-
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δρων στη συνεδρίαση στις 4 Μαΐου 2017 τόµ. Ι', σ. 7762,
7763-7764.
Ανακοινώνεται ότι, µε την από 22 Μαΐου 2017 απόφαση
του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, συγκροτήθηκε η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Δηµογραφικό, µε προθεσµία υποβολής της έκθεσής της την
31η Οκτωβρίου 2017. τόµ. ΙΑ', σ. 8349-8351.
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύµατος στον Νοµό Ηρακλείου λόγω καιρικών φαινοµένων, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού στη ΔΕΔΔΗΕ.
τόµ. Ζ', σ. 4773.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Διακοπές ηλεκτρικού
ρεύµατος στη Ρόδο, εν µέσω καύσωνα και τουριστικής περιόδου». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11393.
ΔΙΑΠΛΟΚΗ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό και πολιτικό σύστηµα
της χώρας και την αντιµετώπισή τους. τόµ. Α', σ. 349-405.
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται η υπ' αριθ. πρωτ. 17375/12081, από 8
Νοεµβρίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, µε θέµα: «Σύσταση και συγκρότηση των
Διαρκών Επιτροπών Μορφωτικών Υποθέσεων και Οικονοµικών Υποθέσεων». τόµ. Γ', σ. 1592-1595.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθ. πρωτ. 17343/12067, από 8
Νοεµβρίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, µε θέµα: «Καθορισµός Αρµοδιότητας
των Διαρκών Επιτροπών Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης και Παραγωγής και Εµπορίου».
τόµ. Γ', σ. 1596-1598.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθ. πρωτ. 17374/12080, από 8
Νοεµβρίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής για τη Β' Σύνοδο της ΙΖ'
Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Γ', σ. 1599-1601.
Ανακοινώνεται η υπ. αριθµ. πρωτοκόλλου 18949/13029,
από 9 Δεκεµβρίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση των
Διαρκών Επιτροπών Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δηµόσιας Διοίκησης,
Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Παραγωγής και Εµπορίου». τόµ. Δ', σ. 3066-3071.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 173/74 από
11 Ιανουαρίου 2017 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και
Συµβάσεων». τόµ. Ε', σ. 3947, 3950-3951.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 174/75 από
11 Ιανουαρίου 2017 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής για την Παρακολούθηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Ε', σ. 3947, 39523953.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 175/76 από
11 Ιανουαρίου 2017 απόφαση του Προέδρου της Βουλής

κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Υποεπιτροπής για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος
των ναρκωτικών» της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. τόµ. Ε', σ. 3947, 3954-3955.
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2015/2376 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4474, ΦΕΚ: 80 Α' / 07.06.2017). τόµ.
ΙΑ', σ. 8479, 8515-8560.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4484, ΦΕΚ: 110 Α' / 01.08.2017). τόµ.
ΙΔ', σ. 10407, 10549-10585, 10588-10616.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν.
3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού
Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για την ενίσχυση της
παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4487, ΦΕΚ: 116 A' / 09.08.2017). τόµ. ΙΔ', σ. 10407, τόµ.
ΙΕ', σ. 11229-11267, 11289-11347.
ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό και πολιτικό σύστηµα
της χώρας και την αντιµετώπισή τους. τόµ. Α', σ. 349-405.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του κόµµατος "Το Ποτάµι" κ. Σταύρο Θεοδωράκη, σχετικά µε τη
διαφθορά στην Ελλάδα. τόµ. Ζ', σ. 4891.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη διαπλοκή στις κρατικές επιτροπές και στη Δικαιοσύνη
και των νέων ένορκων καταγγελιών του Ανδρέα Μαρτίνη από τον Κορυδαλλό. τόµ. Η', σ. 5563.
ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την άρση των εµποδίων
προκειµένου να δηµοπρατηθεί η β' φάση του Καπετανακείου σχολικού κτηρίου του 1ου Λυκείου Ηρακλείου Κρήτης.
τόµ. Δ', σ. 2767.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του Καπετανάκειου Σχολείου στο
Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Ε', σ. 3616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποπεράτωση του Ελληνικού σχολικού συγκροτήµατος Μονάχου.
τόµ. Ζ', σ. 4779.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε την "εκρηκτική ανάγκη
σχολικής στέγης στη Δυτική Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα
στον δήµο Κορδελιού-Ευόσµου". τόµ. Η', σ. 5522.
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της Συµφωνίας των Παρισίων στη Σύµβαση-Πλαίσιο
των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4426, ΦΕΚ: 187 Α'/06.10.2016).
τόµ. Α', σ. 15-17.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για την Αυτόµατη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηµατοοικονοµικών Λογαριασµών και διατάξεις εφαρµογής". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4428, ΦΕΚ: 190 A ' / 13.10.16). τόµ. Α', σ. 80-85.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τροποποίησης υπ' αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους (Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4434, ΦΕΚ:
214 Α' / 17.11.2016). τόµ. Β', σ. 1028, τόµ. Γ', σ. 16071625.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους
της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός,
και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου
Δουκάτου του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του
Βασιλείου της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC)
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4432, ΦΕΚ: 212 A' / 14.11.2016). τόµ. Β', σ. 1028,
τόµ. Γ', σ. 1607-1625, 1707.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ
- AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4435, ΦΕΚ: 215
Α'/17.11.2016). τόµ. Β', σ. 1028, τόµ. Γ', σ. 1607-1625,
1644.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιµάκιου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικό Πόλεµο [Joint
Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)] προς υποστήριξη

του NATO, µεταξύ του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4433, ΦΕΚ: 213 Α' / 15.11.2016). τόµ. Β', σ. 10531067.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς Έρευνας
και Διάσωσης και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4431, ΦΕΚ: 207 A' / 04.11.2016). τόµ. Β', σ.
1468-1522.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4448, ΦΕΚ: 1 A' / 13.01.2017). τόµ. Ε', σ. 3734,
3975-3986.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη
του Βορείου Ατλαντικού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4450, ΦΕΚ: 12 A' / 07.02.2017). τόµ. ΣΤ', σ.
4079, 4529-4531.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης
για τον κεντρικό τελωνισµό, όσον αφορά την κατανοµή των
εθνικών εξόδων είσπραξης που παρακρατούνται κατά τη
διάθεση των παραδοσιακών Ιδίων Πόρων στον προϋπολογισµό της Ε.Ε». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4454, ΦΕΚ: 20 A' / 20.02.2017). τόµ. ΣΤ', σ. 4529,
τόµ. Ζ', σ. 4927-4930.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της
Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής
Δηµοκρατίας της Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4453, ΦΕΚ: 19 A' / 20.02.2017). τόµ.
ΣΤ', σ. 4657, τόµ. Ζ', σ. 4953-4956.
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
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4457, ΦΕΚ: 31 Α' /13.03.2017). τόµ. Ζ', σ. 4927,
τόµ. Η', σ. 5629-5640.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση Συµφωνίας για
τη συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Κουβέιτ". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4458, ΦΕΚ: 32 A' / 13.03.2017). τόµ. Ζ', σ. 5009,
τόµ. Η', σ. 5575-5577.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την Παροχή Υποστήριξης Χώρας Υποδοχής για την εκτέλεση εκπαιδευτικής συνεργασίας µεταξύ της Πολωνικής Πολεµικής Αεροπορίας
και της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στην Ελληνική
Δηµοκρατία». (Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 5571.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων µε το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό στον Τοµέα Ανταλλαγής και Εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάµεων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:.4460, ΦΕΚ: 37 A' / 22.03.2017). τόµ. Η', σ. 5571,
5755-5765. τόµ. Η', σ. 5571.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αρµενίας". (Κατάθεση Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4459, ΦΕΚ: 36 A' /
22.03.2017). τόµ. Η', σ. 5571, 5755-5765, 5780.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για
συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών και της
Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4462, ΦΕΚ: 39 A' /
28.03.2017). τόµ. Η', σ. 5647, τόµ. Θ', σ. 6276-6303.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της ΣυµφωνίαςΠλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και
της Μογγολίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4464, ΦΕΚ: 46 Α'/
04.04.2017). τόµ. Η', σ. 6210, τόµ. Θ', σ. 6672-6690.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση Πρωτοκόλλου
Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας,
σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας Επανεισδοχής µεταξύ της Ρωσικής Οµοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ης Μαΐου 2006". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4466, ΦΕΚ: 55 A' / 12.04.2017). τόµ. Θ',
σ. 6569, 6863-6871.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
"Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρµατος και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4470, ΦΕΚ: 65 A' / 08.05.2017).
τόµ. Ι', σ. 7187, 7450-7458. τόµ. Ι', σ. 7187.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά µε τη συνεργασία
στον τοµέα αµυντικών εξοπλισµών, συστηµάτων και υπηρεσιών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4471,
ΦΕΚ: 67 Α'/15.05.2017). τόµ. Ι', σ. 7450, τόµ. ΙΑ', σ. 7830
- 7865.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα του Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελ-

ληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισµού της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4477, ΦΕΚ: 86
A'/14.06.2017). τόµ. ΙΑ', σ. 8393, τόµ. ΙΒ', σ. 8597-8600.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του
αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεότητας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας του Ιράκ". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4476, ΦΕΚ: 85 A' /
14.06.2017). τόµ. ΙΑ', σ. 8393, τόµ. ΙΒ', σ. 8597-8600,
8608.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση
της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4475, ΦΕΚ: 83 A' /
12.06.2017). τόµ. ΙΑ', σ. 8479, τόµ. ΙΒ', σ. 8676-8785.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της Βαρσοβίας της 16ης
Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη χρηµατοδότηση
της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Απόφασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της Α - Π
2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α - Π
2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για
τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000,
ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας
Β ε τρίτα πρόσωπα και Β ε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά Β ε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία
θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και
λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4478, ΦΕΚ: 91 A' / 23.06.2017). τόµ. ΙΑ', σ. 8513,
τόµ. ΙΒ', σ. 9084-9144.
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας σχετικά µε την Εθνική Γαλλόφωνη Πρωτοβουλία (2015-2018) στο πλαίσιο του προγράµµατος: "Η γαλλική γλώσσα στις διεθνείς σχέσεις". (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ', σ. 8862.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της ΣυµφωνίαςΠλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, αφενός και
της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4480, ΦΕΚ: 97 A' / 07.07.2017). τόµ. ΙΒ', σ. 9084, τόµ.
ΙΓ', σ. 9723-9741.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΣΤ', σ. 11664.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Διερεύνηση υπόθεσης παρεµβάσεων στη δικαιοσύνη από στελέχη του Λιµενικού Σώµατος». τόµ. ΙΓ', σ. 10039.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Δ.Ν.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Οι δεσµεύσεις προς το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (ΔΝΤ) και τα προαπαιτούµενα της αξιολόγησης χωρίς ενηµέρωση της Βουλής». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11620.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4446,
ΦΕΚ: 240 A' / 22.12.2016). τόµ. Ε', σ. 3309, 3536-3580,
3630-3702, 3821-3848.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας σχετικά µε την Εθνική Γαλλόφωνη Πρωτοβουλία (2015-2018) στο πλαίσιο του προγράµµατος: "Η γαλλική γλώσσα στις διεθνείς σχέσεις". (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ', σ. 8862.
ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας
φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11664.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις αναγνωρίσεις του Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης σε µεταπτυχιακά από ιδιωτικά πανεπιστήµια της Κύπρου και της Ιταλίας και τις συµπράξεις µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας
µας. τόµ. Η', σ. 5672.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την παρέµβαση της αστικής Δικαιοσύνης στο συνδικαλιστικό κίνηµα µε την απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που ακυρώνει το 29ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (Μάης 2016). τόµ. Β', σ. 981.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε το αίτηµα κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων από
την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. τόµ. Β', σ. 1018.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε τη «µείωση της εθνικά κυρίαρχης απονοµής δικαιοσύνης µέσω της επικύρωσης της
συµφωνίας CETA µεταξύ Καναδά και Ε.Ε». τόµ. Δ', σ.
2723.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη διαπλοκή στις κρατικές επιτροπές και στη Δικαιοσύνη
και των νέων ένορκων καταγγελιών του Ανδρέα Μαρτίνη από τον Κορυδαλλό. τόµ. Η', σ. 5563.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Αντιθεσµικές παρεµβάσεις στο έργο της Δικαιοσύνης
από τον κ. Πάνο Καµµένο». τόµ. ΙΓ', σ. 9454.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Καταγγελίες για παρεµβάσεις στο έργο της δικαιοσύνης σχετικά µε την υπόθεση Noor 1». τόµ. ΙΓ', σ. 9457.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας
φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11664.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4489, ΦΕΚ: 140 A' / 21.09.2017).
τόµ. ΙΕ', σ. 11372, τόµ. ΙΣΤ', σ. 11705-11745, 1174711766.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την παραβίαση του Συντάγµατος για µη υποχρεωτική αποχώρηση ανωτάτων δικαστικών λειτουργών. τόµ. Β', σ.
982.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη µη καταβολή του εφάπαξ στους Δικηγόρους
των Αθηνών. τόµ. Δ', σ. 2413.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Εξαίρεση των δικηγόρων - συνεργατών δικηγορικών εταιρειών που αµείβονται µε δελτίο παροχής υπηρεσιών από τον επιµερισµό ασφαλιστικών εισφορών». τόµ.
ΙΔ', σ. 10370.
ΔΙΚΤΥΟ "NATURA"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη θεσµική προστασία
της περιοχής του Ελαφονησίου Χανίων. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11391.
ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του δοµηµένου περιβάλλοντος". (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11815.
ΔΟΜΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του δοµηµένου περιβάλλοντος". (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11815.
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ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, µετά από
απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, για τα εβδοµήντα
χρόνια της Ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα
και λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του 2017 ως έτος
Δωδεκανήσου. τόµ. Η', σ. 5499-5509.
Ε
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ποιο το σχέδιο της
Κυβέρνησης για την έγγειο αναδιάρθρωση στην ελληνική
γεωργία;» τόµ. ΙΓ', σ. 9993.
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής προστασίας και ένταξης». (Συζήτηση). τόµ. ΙΒ', σ. 8628-8667.
ΕΓΚΛΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την θωράκιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. τόµ. ΣΤ', σ. 4440.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, σχετικά µε την αύξηση των φαινοµένων της βίας και την έξαρση της εγκληµατικότητας. τόµ.
Ζ', σ. 5073.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αποσυµφόρηση των φυλακών και την αύξηση της εγκληµατικότητας. τόµ. Θ', σ. 6839.
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την εκκίνηση της
διαδικασίας για την ιδιωτικοποίηση της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
Α.Ε., την παραχώρηση του οδικού της δικτύου και τα ζητήµατα που προκύπτουν. τόµ. Β', σ. 1236.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε τις «καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του κάθετου οδικού άξονα της Νέας Εγνατίας
Οδού Αδρανίου-Ορµενίου». τόµ. Η', σ. 5977.
ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε τη σύνδεση του Αγρινίου
µε την Ιόνια Οδό και την ανακατασκευή της παλαιάς εθνικής οδού του Αγρινίου. τόµ. Ι', σ. 7155.
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εξωτερικών: «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας για τη χάραξη σχεδιασµού και την επίβλεψη εφαρµογής όλων των θεµάτων, που
σχετίζονται µε την εθνική ασφάλεια και αφορούν την εξωτερική πολιτική, τη στρατηγική άµυνα, τον συντονισµό πληροφοριών και την ασφάλεια των πολιτών και των πόρων».
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του κόµµατος Το Ποτάµι κ. Σταύρος Θεοδωράκης και οι

Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Δ', σ.
2858.
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Β.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4452, ΦΕΚ: 17 A'/15.02.2017). τόµ. ΣΤ', σ. 4659,
τόµ. Ζ', σ. 4782-4867.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την καταγραφή και αντιµετώπιση ελλείψεων του
ΕΚΑΒ Χαλκιδικής σε ασθενοφόρα και διασώστες. τόµ. ΙΔ',
σ. 10290.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Δραµατικές ελλείψεις του ΕΚΑΒ στα νησιά της
Χώρας µας». τόµ. ΙΔ', σ. 10292.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε τις επείγουσες ανάγκες στελέχωσης των Κέντρων Υγείας
Πάργας και Καναλακίου του Νοµού Πρέβεζας καθώς και
δηµιουργία Τοµέα ΕΚΑΒ Πάργας-Καναλακίου. τόµ. ΙΔ', σ.
10299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Απουσία µηχανισµού ελέγχου και αξιολόγησης
της αναγκαιότητας διακοµιδών, πλωτών διακοµιδών και αεροδιακοµιδών του ΕΚΑΒ». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11410.
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την υποχρηµατοδότηση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. τόµ. ΣΤ',
σ. 4096.
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4455, ΦΕΚ: 22 A' / 23.02.2017). τόµ.
ΣΤ', σ. 4529, τόµ. Ζ', σ. 5014-5067.
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4455, ΦΕΚ: 22 A' / 23.02.2017). τόµ.
ΣΤ', σ. 4529, τόµ. Ζ', σ. 5014-5067.
ΕΘΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(Ε.Ρ.Σ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε την ενεργοποίηση - άσκηση των καθηκόντων των
νέων µελών του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου
(ΕΣΡ). τόµ. Ε', σ. 4000.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(Ε.Σ.Π.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την πορεία των έργων και
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των µελετών για το 5ο ΣΕΣ (ΕΣΠΑ) στο Νοµό Φλώρινας.
τόµ. ΣΤ', σ. 4449.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
(Ε.Σ.Ρ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης µε
θέµα: «το ΕΣΡ πρέπει να ασχοληθεί µε το Survivor;» τόµ.
Θ', σ. 6933.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (Ε.ΣΥ.Δ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση
Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης"
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4468, ΦΕΚ: 61 A' / 28.04.2017). τόµ. Ι', σ. 7112,
7209-7252.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Υ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την έκρυθµη κατάσταση που βρίσκεται ο χώρος
της υγείας. τόµ. Ι', σ. 7800.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη δυσαρέσκεια των πολιτών µε τον ΕΟΠΥΥ και
τη δηµόσια φροντίδα υγείας. τόµ. Ζ', σ. 4904.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΨΕΥΤΙΚΕΣ (FAKE NEWS)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε την ανάληψη δράσης της Κυβέρνησης για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των ψεύτικων ειδήσεων (fake
news). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11825.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας
και εκατόν σαράντα τρεις Βουλευτές του κόµµατός του και
ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των ΑΝΕΛ κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος,
τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και
το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων, όπως αναφέρονται στην κατατεθείσα πρόταση και όπως προκύπτουν από τα αναφερόµενα στην πρόταση έγγραφα των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου. τόµ. Η', σ. 5689, 5692-5718.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και
επ. του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.
3126/2003 «περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, µε αντικείµενο την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέ-

ρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ
ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ
ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους
ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη
Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος
και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ', σ. 6448.
Ανακοινώνεται ότι ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ.
Ιωάννης Παπαντωνίου απέστειλε υπόµνηµα µε τίτλο: «Σηµείωµα ενόψει της συνεδρίασης της Βουλής της Τρίτης 28
Μαρτίου για τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής», το οποίο θα καταχωρηθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχει διανεµηθεί στους Βουλευτές. τόµ.
Θ', σ. 6475-6479.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας, γίνεται δεκτή η σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη
Παπαντωνίου, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. τόµ. Θ', σ. 6567.
Απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου,
για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, να αποτελείται από είκοσι ένα µέλη,
µε εκπροσώπηση, κατ' αναλογία της δύναµης, όλων των
Κοινοβουλευτικών Οµάδων, κατ' εφαρµογή του άρθρου
156 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισµού της Βουλής και η
προθεσµία για την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής, καθώς και η υποβολή του πορίσµατός της, να είναι σε
τρεις µήνες από τη συγκρότησή της. τόµ. Θ', σ. 6567.
Ανακοινώνεται ότι, σε εκτέλεση της από 28 Μαρτίου
2017 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, συγκροτήθηκε
η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή είκοσι ενός µελών,
κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο
5 του ν. 3126/2003 «περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 3961/2011, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου για την
ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. τόµ. Θ', σ. 6850-6853.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
καταθέτει το Πόρισµά της. τόµ. ΙΓ', σ. 9610-9668.
Συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
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Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε
συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν. 1608/1950)
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά
την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην
από 10.3.2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική
ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ.
του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών»). τόµ. ΙΓ', σ. 9851-9986.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία σχετικά µε την άσκηση
ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου, «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10.3.2017 πρόταση». τόµ. ΙΓ', σ.
9909-9128.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας, σχετικά µε την άσκηση ή
µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου, «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν.1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10.3.2017 πρόταση», η Βουλή αποφάσισε, ως προς την απιστία τη µη άσκηση ποινικής δίωξης, λόγω παρέλευσης της προθεσµίας του άρθρου 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος και ως προς τη νοµιµοποίηση
εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, την παραποµπή
των έξι υποθέσεων στον αρµόδιο Εισαγγελέα και τη µη άσκηση δίωξης από την ίδια λόγω, αναρµοδιότητάς της. τόµ.
ΙΓ', σ. 9928-9886.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται η υπ' αρ. 736/529, από 18 Ιανουαρίου
2017, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου
Βούτση, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από
το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Μόνιµη
Επιτροπή Παρακολούθησης των Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, για τη Β'
Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. ΣΤ', σ. 41104112.
Ανακοινώνεται η υπ' αρ. 737, από 18 Ιανουαρίου 2017,
απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση,
µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Ελληνισµού της Διασποράς, Προστασίας Περιβάλλοντος, Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Περιφερειών, Οδικής Ασφάλειας και Σωφρονιστικού
Συστήµατος και λοιπών δοµών Εγκλεισµού Κρατουµένων

για τη Β' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. ΣΤ',
σ. 4110, 4113-4119.
Ανακοινώνονται οι υπ' αριθµόν 965/710 και 966/711, από 23 Ιανουαρίου 2017, αποφάσεις του Προέδρου της
Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε τις οποίες συγκροτήθηκαν
οι προβλεπόµενες από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της
Βουλής Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας και Έρευνας και Τεχνολογίας, αντίστοιχα, για τη
Β' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. ΣΤ', σ.
4220, 4223-4226.
ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την «προκλητική µείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για πολιτικά πρόσωπα». τόµ. Θ', σ.
6248.
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµόν 102/2106 Προεδρικό Διάταγµα, σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Α' Συνόδου της
ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου (Προεδρευόµενης Δηµοκρατίας). τόµ. Α', σ. 1-2.
Αγιασµός για την έναρξη των εργασιών της Β' Συνόδου
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 από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Κοσµήτορα από τη δεύτερη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς και τεσσάρων
Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα και ενός από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. Α', σ. 5-14.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας για το αξίωµα των κοσµητόρων της Βουλής της ΙΖ' Περιόδου της Β' Συνόδου εκλέχθηκαν οι κ.κ. Α. Αθανασίου, Γ. Πάντζας και Κ. Κουκοδήµος,
ενώ για το αξίωµα των Γραµµατέων της Βουλής της ΙΖ' Περιόδου της Β' Συνόδου εκλέχθηκαν οι κ.κ. Α. Γκαρά, Μ.
Κάτσης, Ι. Σαρακιώτης, Γ. Ψυχογιός και Ι. Κεφαλογιάννης
τόµ. Α', σ. 14.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό και πολιτικό σύστηµα
της χώρας και την αντιµετώπισή τους. τόµ. Α', σ. 349-405.
Συζήτηση και λήψη απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α' και 83 του Κανονισµού
της Βουλής για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Αθανασίου Παπαδόπουλου και Νικολάου Βούτση. τόµ.
Α', σ. 409-598.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Χρήστου Κατσώτη και Νικόλαου Νικολόπουλου.
τόµ. Β', σ. 1242-1429.
α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής οικονοµικού έτους 2015 και β) συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2017. τόµ. Γ', σ. 1811-1823, 1835.
Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την εξέγερση του
Πολυτεχνείου. τόµ. Γ', σ. 1879-1894.
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Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Άννας-Μισέλ Ασηµακοπούλου. τόµ. Δ', σ. 2436-2448, 2449-2625.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής». τόµ. Ε', σ. 3962-3972.
Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τον πρωτογενή τοµέα και τους αγρότες. τόµ. ΣΤ', σ. 4054-4093.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Χρήστου Παππά και Κωνσταντίνου Μπαρµπαρούση
(µία δικογραφία) και Ευάγγελου Βενιζέλου, Σταύρου Θεωδωράκη, Αλεξάνδρας Παπαρήγα, Φωτεινής (Φώφης) Γεννηµατά και Δηµητρίου Κουτσούµπα (µία δικογραφία). τόµ.
ΣΤ', σ. 4232-4435.
Συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Κανονισµού
της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας
της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και
των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην
Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του 2017. τόµ.
ΣΤ', σ. 4549-4643.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Αθανασίου Καββαδά και Ελένης Αυλωνίτου. τόµ. Ζ', σ.
5109-5318.
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, µετά από
απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, για τα εβδοµήντα
χρόνια της Ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα
και λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του 2017 ως έτος
Δωδεκανήσου. τόµ. Η', σ. 5499-5509.
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, µε θέµα:
«Αιτήµατα και προτεραιότητες για την ισότητα των φύλων σε
έναν κόσµο που αλλάζει: Υγεία, Εργασία και Έµφυλη Βία».
τόµ. Η', σ. 5611.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Σωκράτη Βαρδάκη, Θεοδώρου Φορτσάκη και εβδοµήντα δύο (72) εν ενεργεία Βουλευτών και συγκεκριµένα των κ.κ. Τζάκρη Θεοδώρας, Αθανασίου Χαράλαµπου,
Αναστασιάδη Σάββα, Ανδριανού Ιωάννη, Αντωνίου Μαρίας, Αραµπατζή Φωτεινής, Ασηµακοπούλου Άννας - Μισέλ, Αυγενάκη Ελευθερίου, Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδη, Βεσυρόπουλου Αποστόλου, Βλάχου Γεωργίου, Βορίδη Μαυρουδή (Μάκη), Βούλτεψη Σοφίας, Βρούτση Ιωάννη, Γεωργαντά Γεωργίου, Γεωργιάδη Σπυρίδωνα - Άδωνι, Γιακουµάτου Γερασίµου, Γκιουλέκα Κωνσταντίνου, Δαβάκη Αθανασίου, Δένδια Νικολάου - Γεωργίου, Δήµα Χρίστου, Κακλαµάνη Νικήτα, Καλαφάτη Σταύρου, Καραγκούνη Κωνσταντίνου, Καραµανλή Άννας, Καραµανλή Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου, Καράογλου Θεοδώρου, Καρασµάνη Γεωργίου,
Κατσαφάδου Κωνσταντίνου, Κεδίκογλου Συµεών (Σίµου),

Κέλλα Χρήστου, Κεφαλογιάννη Όλγας, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Κικίλια Βασιλείου, Κόνσολα Εµµανουήλ, Κοντογεώργου Κωνσταντίνου, Κουκοδήµου Κωνσταντίνου, Κουτσούµπα Ανδρέα, Κυριαζίδη Δηµητρίου, Μαρτίνου Γεωργίας, Μεϊµαράκη Ευαγγέλου, Μηταράκη Παναγιώτη (Νότη),
Μητσοτάκη Κυριάκου, Μπακογιάννη Θεοδώρας, Μπούρα
Αθανασίου, Οικονόµου Βασιλείου, Παναγιωτόπουλου Νικολάου, Παπακώστα - Σιδηροπούλου Αικατερίνης, Πλακιωτάκη Ιωάννη, Ράπτη Ελένης, Σαλµά Μάριου, Σαµαρά Αντωνίου, Σκρέκα Κωνσταντίνου, Σταϊκούρα Χρήστου, Στύλιου Γεωργίου, Τασούλα Κωνσταντίνου, Τραγάκη Ιωάννη,
Τσιάρα Κωνσταντίνου, Χαρακόπουλου Μαξίµου, Χατζηδάκη Κωνσταντίνου, Βενιζέλου Ευαγγέλου, Γρηγοράκου Λεωνίδα, Κουτσούκου Γιάννη, Κρεµαστινού Δηµητρίου, Κωνσταντινόπουλου Οδυσσέα, Λοβέρδου Ανδρέα, Μανιάτη Ιωάννη, Σκανδαλίδη Κωνσταντίνου, Χριστοφιλοπούλου Παρασκευής (Εύης), Λυκούδη Σπυρίδωνα, Ψαριανού Γρηγορίου και Μάρκου Αικατερίνης. τόµ. Η', σ. 5982-5988.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και
επ. του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.
3126/2003 «περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, µε αντικείµενο την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ
ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ
ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους
ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη
Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος
και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ', σ. 6448.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παρ. 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού
της Βουλής: α) Επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης
(Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014 και β) Επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, και
οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπα-
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νών της δηµόσιας υγείας από το 1996 µέχρι σήµερα. τόµ.
Ι', σ. 7033-7129.
Ανακοινώνεται η πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον
χώρο της υγείας, κατά τα έτη 1997-2014. τόµ. Ι', σ. 70347052.
Ανακοινώνεται η πρόταση που κατέθεσε ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης
και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996 µέχρι
σήµερα. τόµ. Ι', σ. 7034, 7053-7061.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Βασιλείου Λεβέντη, Χρήστου Καραγιαννίδη και Αθανασίου Παπαχριστόπουλου. τόµ. Ι', σ. 7523-7726.
Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
τόµ. ΙΑ', σ. 8305-8314.
Ειδική συνεδρίαση της Βουλής, αφιερωµένη στη µνήµη
του πρώην Πρωθυπουργού και Επιτίµου Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. τόµ. ΙΒ', σ.
8587-8596.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ευστάθιου Παναγούλη και Νικολάου Παπαδόπουλου. τόµ. ΙΒ', σ. 8883-9058.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106/Α'/24.6.1987) και
Μέρος Β- (ΦΕΚ 51/Α'/10.4.1997), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΓ',
σ. 9397-9418.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του
Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο αρχηγών κοµµάτων, µε
θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις
δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΓ', σ. 96779721.
Εκλογή Αντιπροέδρων της έκτης και έβδοµης σε δύναµη
Κοινοβουλευτικής Οµάδας στη Βουλής. τόµ. ΙΓ', σ. 98199986.
Συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256
Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον
ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων

του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10.3.2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»). τόµ. ΙΓ', σ. 9851-9986.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία σχετικά µε την άσκηση
ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου, «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10.3.2017 πρόταση». τόµ. ΙΓ', σ.
9909-9128.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας, σχετικά µε την άσκηση
ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας
κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, «για την ενδεχόµενη τέλεση των
αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10.3.2017 πρόταση», η Βουλή αποφάσισε, ως προς την απιστία τη µη άσκηση ποινικής δίωξης, λόγω παρέλευσης της προθεσµίας του άρθρου 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος και ως προς τη νοµιµοποίηση
εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, την παραποµπή
των έξι υποθέσεων στον αρµόδιο Εισαγγελέα και τη µη άσκηση δίωξης από την ίδια λόγω, αναρµοδιότητάς της. τόµ.
ΙΓ', σ. 9928-9886.
Συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο 142Α του Κανονισµού
της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση του Σώµατος
σχετικά µε τις εξελίξεις στη διαπραγµάτευση για το κυπριακό ζήτηµα. τόµ. ΙΔ', σ. 10081-10100.
Ανακοίνωση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου
Βούτση, σύµφωνα µε το άρθρο 51 παρ. 4 του Κανονισµού
της Βουλής, σχετικά µε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας, για την πρόσβαση στο
υλικό του «Φακέλου της Κύπρου» και λήψη σχετικής απόφασης. τόµ. ΙΔ', σ. 10100-10143.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής-Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α’/24.6.1987), όπως ισχύει». τόµ.
ΙΔ', σ. 10413-10421.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύ-
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νηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11859-11939.
Ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11917-11938.
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την εξέγερση του
Πολυτεχνείου. τόµ. Γ', σ. 1879-1894.
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, µετά από
απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, για τα εβδοµήντα
χρόνια της Ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα
και λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του 2017 ως έτος
Δωδεκανήσου. τόµ. Η', σ. 5499-5509.
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, µε θέµα:
«Αιτήµατα και προτεραιότητες για την ισότητα των φύλων σε
έναν κόσµο που αλλάζει: Υγεία, Εργασία και Έµφυλη Βία».
τόµ. Η', σ. 5611.
Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
τόµ. ΙΑ', σ. 8305-8314.
Ειδική συνεδρίαση της Βουλής, αφιερωµένη στη µνήµη
του πρώην Πρωθυπουργού και Επιτίµου Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. τόµ. ΙΒ', σ.
8587-8596.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. τόµ. ΙΒ', σ. 8596.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την έξαρση της παραοικονοµίας στην
αγορά οίνου λόγω της επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ). τόµ. ΣΤ', σ. 4455.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις πιστώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο αγροτικής χρήσης. τόµ. Ζ', σ.
5350.
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την άµεση ανάγκη µετεγκατάστασης του Ειρηνοδικείου
Κιλκίς. τόµ. ΣΤ', σ. 4665.
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και
Μεταφορών, µε θέµα: «Σχετικά µε τον έλεγχο της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης χρηµατικών ποσών στη ΣΤΑΣΥ, που προέρχονται από διάθεση εισιτηρίων». (Επερωτών:
Ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αχ. Καραµανλής).
τόµ. ΙΒ', σ. 8853.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φο-

ρολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4446,
ΦΕΚ: 240 A' / 22.12.2016). τόµ. Ε', σ. 3309, 3536-3580,
3630-3702, 3821-3848.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΓΡΟΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τροποποίηση
του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 περί περικοπής των συντάξεων, ακόµη και για ελάχιστο αγροτικό εισόδηµα ή και
αναστολή καταβολής σύνταξης για αιρετούς αυτοδιοίκησης.
τόµ. Η', σ. 5678.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: "Σε καθεστώς ανασφάλειας χιλιάδες συνταξιούχοι
που έχουν και αγροτικό εισόδηµα, λόγω των διατάξεων
για την περικοπή των συντάξεων του Άρθρου 20 του
ν. 4387/2016". τόµ. ΙΒ', σ. 8869.
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων, ώστε να σταµατήσει η κατάσταση να πληρώνουν εισφορές για το 2017 οι ασφαλισµένοι
του ΟΓΑ που από 1-1-2017 έχει διακοπεί η ασφάλισή τους
λόγω συνταξιοδότησης. τόµ. Θ', σ. 6250.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «εκτέλεση Προϋπολογισµού ΕΦΚΑ και εισπραξιµότητα εισφορών». τόµ. ΙΑ', σ. 8502.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων, αλαλούµ µε τις εισφορές και τα µπλοκάκια,
διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». (Επερωτώντες: Η Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινή Γεννηµατά και δεκαοκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11678.
ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Εκλογή Αντιπροέδρων της έκτης και έβδοµης σε δύναµη
Κοινοβουλευτικής Οµάδας στη Βουλής. τόµ. ΙΓ', σ. 98199986.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η' και Θ' Αντιπροέδρων της Βουλής. τόµ. ΙΓ', σ. 9819-9848.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ψηφοφορίας, ο κ. Δηµήτριος Καµµένος εκλέγεται
ως Η' Αντιπρόεδρος της Βουλής και ο κ. Μάριος Γεωργιάδης εκλέγεται ως Θ' Αντιπρόεδρος της Βουλής. τόµ. ΙΓ', σ.
9849.
ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Εκλογή δύο Κοσµητόρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Κοσµήτορα από τη δεύτερη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς και τεσσάρων
Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα και ενός από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. Α', σ. 5-14.
Μυστική ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή δύο Κοσµητόρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Ο-
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µάδα, ενός Κοσµήτορα από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς και τεσσάρων Γραµµατέων από
την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός από τη
δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα και ενός από
την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. Α', σ. 514.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας για το αξίωµα των κοσµητόρων της Βουλής της ΙΖ' Περιόδου της Β' Συνόδου εκλέχθηκαν οι κ.κ. Α. Αθανασίου, Γ. Πάντζας και Κ. Κουκοδήµος,
ενώ για το αξίωµα των Γραµµατέων της Βουλής της ΙΖ' Περιόδου της Β' Συνόδου εκλέχθηκαν οι κ.κ. Α. Γκαρά, Μ.
Κάτσης, Ι. Σαρακιώτης, Γ. Ψυχογιός και Ι. Κεφαλογιάννης
τόµ. Α', σ. 14.
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Εκλογή δύο Κοσµητόρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Κοσµήτορα από τη δεύτερη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς και τεσσάρων
Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα και ενός από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. Α', σ. 5-14.
Μυστική ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή δύο Κοσµητόρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Κοσµήτορα από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς και τεσσάρων Γραµµατέων από
την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός από τη
δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα και ενός από
την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. Α', σ. 514.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας για το αξίωµα των κοσµητόρων της Βουλής της ΙΖ' Περιόδου της Β' Συνόδου εκλέχθηκαν οι κ.κ. Α. Αθανασίου, Γ. Πάντζας και Κ. Κουκοδήµος,
ενώ για το αξίωµα των Γραµµατέων της Βουλής της ΙΖ' Περιόδου της Β' Συνόδου εκλέχθηκαν οι κ.κ. Α. Γκαρά, Μ.
Κάτσης, Ι. Σαρακιώτης, Γ. Ψυχογιός και Ι. Κεφαλογιάννης
τόµ. Α', σ. 14.
Εκλογή Αντιπροέδρων της έκτης και έβδοµης σε δύναµη
Κοινοβουλευτικής Οµάδας στη Βουλής. τόµ. ΙΓ', σ. 98199986.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η' και Θ' Αντιπροέδρων της Βουλής. τόµ. ΙΓ', σ. 9819-9848.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ψηφοφορίας, ο κ. Δηµήτριος Καµµένος εκλέγεται
ως Η' Αντιπρόεδρος της Βουλής και ο κ. Μάριος Γεωργιάδης εκλέγεται ως Θ' Αντιπρόεδρος της Βουλής. τόµ. ΙΓ', σ.
9849.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε
θέµατα εκπαίδευσης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4473, ΦΕΚ: 78 A' / 30.05.2017). τόµ. ΙΑ', σ. 8352,
8357-8431.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «ανησυχητικές
διαστάσεις λαµβάνει η υποβάθµιση της Κλασσικής Παιδείας στην Ελλάδα». τόµ. ΙΒ', σ. 8849.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4485, ΦΕΚ: 114 A' /

04.08.2017). τόµ. ΙΔ', σ. 10407, τόµ. ΙΕ', σ. 10741-10813,
10815-10917, 10919-10974.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διατήρηση
στην κατηγορία των «δυσπρόσιτων» των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των Σαπών και του Ιάσµου Ροδόπης. τόµ. ΙΒ', σ. 8849.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη φοίτηση
των µαθητών στα ναυτικά Επαγγελµατικά Λύκεια. τόµ. ΣΤ',
σ. 4660.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον επανακαθορισµό των εισακτέων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε
βάση ακαδηµαϊκά και ορθολογικά κριτήρια. τόµ. Θ', σ.
6653.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διδασκαλία
του µαθήµατος των Θρησκευτικών. τόµ. Α', σ. 70.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων. τόµ. Ζ', σ. 5009.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε τη δηµόσια τουριστική εκπαίδευση στην
Κέρκυρα. τόµ. Ζ', σ. 5084.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε
θέµατα εκπαίδευσης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4473, ΦΕΚ: 78 A' / 30.05.2017). τόµ. ΙΑ', σ. 8352,
8357-8431.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «ανησυχητικές
διαστάσεις λαµβάνει η υποβάθµιση της Κλασσικής Παιδείας στην Ελλάδα». τόµ. ΙΒ', σ. 8849.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την έλλειψη
διδακτικού προσωπικού στο ΤΕΙ Αθήνας. τόµ. Β', σ. 884.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την άµεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στα Επαγγελµατικά Λύκεια
της Κρήτης. τόµ. Δ', σ. 2774.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κάλυψη
των κενών των εκπαιδευτικών στο Γυµνάσιο Μοιρών του
Δήµου Φαιστού. τόµ. ΣΤ', σ. 4499.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: "Να ανοίξει τώρα ξανά το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης για όσους δεν πρόλαβαν". τόµ. ΙΒ', σ. 8847.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις άδειες των
αναπληρωτών εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΔ', σ. 10287.
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ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από τις καταστροφές των ελαιόδεντρων
στην πυρκαγιά στο Νοµό Λάρισας. τόµ. Β', σ. 992.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
στους ελαιοπαραγωγούς λόγω ακαρπίας και δάκου. τόµ. Ε',
σ. 3958.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης λήψης µέτρων ενίσχυσης των ελαιοπαραγωγών λόγω
των ζηµιών στην καρπόδεση των ελαιόδεντρων στην Αργολίδα. τόµ. ΙΓ', σ. 9600.
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος
των ετήσιων και των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου
και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4449, ΦΕΚ: 7 A' / 24.01.2017). τόµ. Ε', σ. 3934,
τόµ. ΣΤ', σ. 4103-4158.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Σηµασία της Απόφασης του ΣτΕ περί Αντισυνταγµατικότητας των Παρατάσεων Παραγραφής στους
Φορολογικούς Ελέγχους». τόµ. ΙΓ', σ. 10075.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος
των ετήσιων και των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου
και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4449, ΦΕΚ: 7 A' / 24.01.2017). τόµ. Ε', σ. 3934,
τόµ. ΣΤ', σ. 4103-4158.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/
43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης
προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού
πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την
εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αριθµ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού
596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής
2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από
την παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού
δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού

Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4443, ΦΕΚ: 232 Α' / 09.12.2016). τόµ.
Γ', σ. 1592, τόµ. Δ', σ. 2418-2435, 2448-2449, 26262684, 2693-2723, 2725-2739.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την καταβολή εισφορών των Ελεύθερων Επαγγελµατιών. τόµ. Η', σ. 5586.
ΕΛΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ενίσχυση των
παραγωγών πράσινης ελιάς του Νοµού Χαλκιδικής. τόµ. Β',
σ. 991.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κατάργηση
της ΠΟΠ ελιάς Καλαµάτας. τόµ. ΣΤ', σ. 4679.
ΕΛΛΑΔΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τροποποίησης υπ' αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους (Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4434, ΦΕΚ:
214 Α'/17.11.2016). τόµ. Β', σ. 1028, τόµ. Γ', σ. 16071625.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους
της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός,
και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου
Δουκάτου του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του
Βασιλείου της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC)
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αριθµ. νόµου: 4432, ΦΕΚ: 212 A' / 14.11.2016). τόµ. Β', σ.
1028, τόµ. Γ', σ. 1607-1625, 1707.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ
- AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρα-
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τίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4435, ΦΕΚ:
215 Α'/17.11.2016). τόµ. Β', σ. 1028, τόµ. Γ', σ. 16071625, 1644.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς Έρευνας
και Διάσωσης και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση - Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4431, ΦΕΚ: 207 A'/04.11.2016). τόµ. Β', σ.
1468-1522.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αριθµ.
νόµου: 4448, ΦΕΚ: 1 A' / 13.01.2017). τόµ. Ε', σ. 3734,
3975-3986.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της
Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής
Δηµοκρατίας της Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αριθµ. νόµου: 4453, ΦΕΚ: 19 A' / 20.02.2017). τόµ.
ΣΤ', σ. 4657, τόµ. Ζ', σ. 4953-4956.
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
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αριθµ. νόµου: 4457, ΦΕΚ: 31 Α' /13.03.2017). τόµ. Ζ', σ.
4927, τόµ. Η', σ. 5629-5640.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση Συµφωνίας για
τη συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Κουβέιτ". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση).
(Αριθµ. νόµου: 4458, ΦΕΚ: 32 A' / 13.03.2017). τόµ. Ζ', σ.
5009, τόµ. Η', σ. 5575-5577.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την Παροχή Υποστήριξης Χώρας Υποδοχής για την εκτέλεση εκπαιδευτικής συνεργασίας µεταξύ της Πολωνικής Πολεµικής Αεροπορίας
και της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στην Ελληνική
Δηµοκρατία». (Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 5571.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων µε το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό στον Τοµέα Ανταλλαγής και Εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάµεων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4460, ΦΕΚ: 37 A'/22.03.2017). τόµ. Η', σ. 5571,
5755-5765.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου

Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αρµενίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4459, ΦΕΚ: 36 A' /
22.03.2017). τόµ. Η', σ. 5571, 5755-5765, 5780.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για
συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών και της
Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4462, ΦΕΚ: 39 A' /
28.03.2017). τόµ. Η', σ. 5647, τόµ. Θ', σ. 6276-6303.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση Πρωτοκόλλου
Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας,
σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας Επανεισδοχής µεταξύ της Ρωσικής Οµοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ης Μαΐου 2006". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4466, ΦΕΚ: 55 A' / 12.04.2017). τόµ. Θ',
σ. 6569, 6863-6871.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά µε τη συνεργασία
στον τοµέα αµυντικών εξοπλισµών, συστηµάτων και υπηρεσιών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4471,
ΦΕΚ: 67 Α'/15.05.2017). τόµ. Ι', σ. 7450, τόµ. ΙΑ', σ.
7830-7865.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα του Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισµού της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4477, ΦΕΚ: 86 A'/
14.06.2017). τόµ. ΙΑ', σ. 8393, τόµ. ΙΒ', σ. 8597-8600.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του
αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεότητας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας του Ιράκ". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4476, ΦΕΚ: 85 A' /
14.06.2017). τόµ. ΙΑ', σ. 8393, τόµ. ΙΒ', σ. 8597-8600,
8608.
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Δ.Ε.Κ.Ο.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «στον αυτόµατο πιλότο οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Μεγάλη µείωση εσόδων
και διεύρυνση των ελλειµµάτων». τόµ. Η', σ. 5979.
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναθεώρηση στοιχείων ελλείµµατος της χώρας της περιόδου 1995 - 2013 από τη Eurostat.
τόµ. Γ', σ. 2059.
ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την προσπάθεια υφαρπαγής ακίνητης περιουσίας Ελλήνων στη Χειµάρρα που εξισούται µε ξεριζωµό. τόµ. ΣΤ', σ. 4453.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την απαξίωση των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων. τόµ. Β', σ. 996.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την απαξίωση των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων (ΕΑΣ) µε την παραχώρηση της καταστροφής παλαιών πυροµαχικών σε ιδιώτη. τόµ. Θ', σ.
6256.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε τα ΕΛΤΑ και την καταβολή οφειλοµένων του Δηµοσίου. τόµ. Η', σ. 5683.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (ΕΛ.Γ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πρόβληµα των
µετακινήσεων των εκτιµητών του ΕΛΓΑ που οδηγεί στην οικονοµική ζηµιά των πληγέντων αγροτών. τόµ. Β', σ. 877.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των εξατοµικευµένων εκτιµήσεων του ΕΛΓΑ στους θεοµηνιόπληκτους της Ηλείας. τόµ. Ε', σ. 3621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
στις εκτιµήσεις ζηµιών από τον ΕΛΓΑ στον Νοµό Κιλκίς.
τόµ. ΣΤ', σ. 4219.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τους αναλογικούς ασύρµατους της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ.
Β', σ. 979.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την υποστελεχωµένη
Διεύθυνση Αστυνοµίας του Νοµού Σερρών. τόµ. ΣΤ', σ.
4669.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την Ελληνική Βιοµηχανία
Ζάχαρης (ΕΒΖ). τόµ. Ε', σ. 4042.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΛ.Β.Ο.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων (ΕΛΒΟ). τόµ. ΙΑ', σ. 7882.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΑΕΠΙ Α.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε «ΑΕΠΙ-Πόρισµα Ορκωτών Λογιστών - Σ/Ν για τη συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων
και για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων και άλλα πολιτιστικά θέµατα».
τόµ. Η', σ. 5468.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
(Ε.Π.Ο.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την προσωρινή Διοικούσα
Επιτροπή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. τόµ. Ζ', σ. 4901.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ε.Ρ.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε την αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ΕΡΤ Α.Ε. για
τους υπαλλήλους του Προεδρικού Διατάγµατος 164/2006.
τόµ. Θ', σ. 6854.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον
προβληµατισµό και την ανησυχία για τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, για το δηµογραφικό της χώρας και ιδιαίτερα του Έβρου. τόµ. Β', σ. 1015.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: "Προβλήµατα εργαζοµένων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΕΛΣΤΑΤ". τόµ. ΙΣΤ', σ. 11971.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Ε.Α.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο. τόµ. Β', σ. 885.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα «αντισυνταγµατικά και εξωακαδηµαϊκά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων Μελών ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο».
τόµ. Θ', σ. 6659.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη χορήγηση
δελτίου ειδικού εισιτηρίου για τους φοιτητές που φοιτούν
µέσω κατατακτηρίων εξετάσεων για δεύτερο πτυχίο καθώς
και για τους φοιτητές του ΕΑΠ. τόµ. ΙΒ', σ. 9073.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: "Αυθαίρετη και
παράνοµα διακριτική µεταχείριση υποψηφίων µελών Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) σε προκηρύξεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ).
τόµ. ΙΒ', σ. 9076.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
(ΕΛ. ΙΔ. Ε. Κ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4429,
ΦΕΚ: 199 A' / 21.10.2016). τόµ. Α', σ. 637-675, 683-746.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΕΚΚ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το παρασκήνιο ενός σχεδίου νόµου και τις επιπτώσεις του στον χώρο του πολιτισµού. τόµ. Θ', σ. 6856.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο Ελληνικό Φεστιβάλ. τόµ. Ε', σ. 3527.
ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ελληνοποίηση προϊόντων ζωικής προέλευσης. τόµ. ΣΤ', σ. 4441.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την «τεράστια έξαρση του φαινοµένου των παράνοµων ελληνοποιήσεων αγροτικών προϊόντων». τόµ. Ζ', σ. 5008.
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ΕΜΒΟΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «διαστάσεις παίρνει το αντιεµβολιαστικό κίνηµα
και στην Ελλάδα». τόµ. ΙΑ', σ. 8341.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ένταξη του εµβολίου κατά της Μηνιγγιτοδόκοκκου Οροοµάδας τύπου Β' στο Εθνικό Σύστηµα Εµβολιασµών. τόµ. ΙΓ', σ. 9468.
ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµόν 102/2106 Προεδρικό Διάταγµα, σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Α' Συνόδου της
ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου (Προεδρευόµενης Δηµοκρατίας). τόµ. Α', σ. 1-2.
Αγιασµός για την έναρξη των εργασιών της Β' Συνόδου
από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος κ. Ιερώνυµο και τα συνοδεύοντα αυτόν µέλη της
Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. τόµ. Α', σ. 3.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την ένταξη του έργου β'
φάσης της επέκτασης δικτύου διανοµής τηλεθέρµανσης στη
Μεγαλόπολη Αρκαδίας. τόµ. Ε', σ. 3620.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για
συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών και της
Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4462, ΦΕΚ: 39 A' /
28.03.2017). τόµ. Η', σ. 5647, τόµ. Θ', σ. 6276-6303.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Σε αδιέξοδο η ενέργεια, κίνδυνοι για την κοινωνία και τη εθνική οικονοµία».
(Επερωτώντες: Δεκαέξι Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ). τόµ. Η', σ. 6221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ενεργειακή ευστάθεια της χώρας µετά την κατολίσθηση στο Αµύνταιο. τόµ.
ΙΓ', σ. 9674.
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(ΕΦΚΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των συντάξεων των
ενστόλων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, µετά την
ένταξή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ). τόµ. Γ', σ. 1807.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη µη συµµετοχή εκπροσώπων των ασφαλισµένων στο Διοικητικό Συµβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Ζ', σ. 4771.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την «υποβάθµιση των Υπηρεσιών του Ενιαίου
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) της Ναυπάκτου».
τόµ. Η', σ. 5745.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την πρόθεση του Υπουργείου να υποβαθµίσει το

υποκατάστηµα πρώην ΙΚΑ -νυν ΕΦΚΑ- στα Νέα Μουδανιά
Χαλκιδικής. τόµ. Θ', σ. 6350.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον Οργανισµό Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). τόµ. Θ', σ. 6361.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «εκτέλεση Προϋπολογισµού ΕΦΚΑ και εισπραξιµότητα εισφορών». τόµ. ΙΑ', σ. 8502.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Τραγελαφική η κατάσταση στις διαδικασίες συνταξιοδότησης των νέων συνταξιούχων αγροτών και κτηνοτρόφων». τόµ. ΙΔ', σ. 10156.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη σύσταση Τοπικής Διεύθυνσης ΕΦΚΑ Λήµνου.
τόµ. ΙΔ', σ. 10368.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον «κίνδυνο για τη µη καταβολή 150 χιλιάδων
εκκρεµών συντάξεων από τον ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΔ', σ. 10372.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων, αλαλούµ µε τις εισφορές και τα µπλοκάκια,
διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». (Επερωτώντες: Η Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινή Γεννηµατά και δεκαοκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11678.
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Υπολογισµός ΕΝΦΙΑ µε βάση την παλαιότητα ενός κτιρίου». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11615.
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις εκτιµήσεις για έσοδα από την
εκµετάλλευση ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Η', σ. 5520.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων µε το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό στον Τοµέα Ανταλλαγής και Εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάµεων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:.4460, ΦΕΚ: 37 A' / 22.03.2017). τόµ. Η', σ. 5571,
5755-5765.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11965.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον επανακαθορισµό των εισακτέων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε
βάση ακαδηµαϊκά και ορθολογικά κριτήρια. τόµ. Θ', σ.
6653.
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ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσµίας της λειτουργίας για την υποβολή του Πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 144
και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, µέχρι την 16η Ιανουαρίου 2017. τόµ. Ε', σ. 3557.
Απόφαση παράτασης της προθεσµίας λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της νοµιµότητας
της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και
των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 144 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και για την οποία η Ολοµέλεια έχει ορίσει προθεσµία υποβολής του Πορίσµατός της µέχρι και την 16η Ιανουαρίου
2017. τόµ. Ε', σ. 4044-4046.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς
και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης
από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. ΣΤ', σ. 4230.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα τρεις
Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οκτώ Βουλευτές του κόµµατός του, υπέβαλαν πρόταση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, για τη συζήτηση του πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου
2017. τόµ. ΣΤ', σ. 4441.
Συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Κανονισµού
της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας
της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και
των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην
Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του 2017. τόµ.
ΣΤ', σ. 4549-4643.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 143 Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν
πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη 19972014, σύµφωνα µε το άρθρο 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Θ', σ. 6815-6833.
Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και
των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996 µέχρι σήµε-

ρα, σύµφωνα µε το άρθρο 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ', σ.
6887-6896.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παρ. 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού
της Βουλής: α) Επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης
(Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014 και β) Επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, και
οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996 µέχρι σήµερα. τόµ.
Ι', σ. 7033-7129.
Ανακοινώνεται η πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον
χώρο της υγείας, κατά τα έτη 1997-2014. τόµ. Ι', σ. 70347052.
Ανακοινώνεται η πρόταση που κατέθεσε ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης
και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996 µέχρι
σήµερα. τόµ. Ι', σ. 7034, 7053-7061.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του αποτελέσµατος της ονοµαστικής ψηφοφορίας, η πρόταση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης
(Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας, κατά τα έτη 1997-2014, έγινε
δεκτή κατά πλειοψηφία. τόµ. Ι', σ. 7147.
Έγκριση του Σώµατος, επί της πρότασης η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας, κατά τα έτη 1997-2014, να αποτελείται από είκοσι τρία
µέλη, µε εκπροσώπηση, κατ' αναλογία της δύναµης τους, όλων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και των Ανεξαρτήτων,
κατ' εφαρµογή του άρθρου 31 του Κανονισµού της Βουλής
και η προθεσµία για την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και η υποβολή του πορίσµατός της να ολοκληρωθεί σε τρεις µήνες από τη συγκρότηση της Επιτροπής. τόµ.
Ι', σ. 7147.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 4873/3165, από
21 Απριλίου, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, συγκροτήθηκε Εξεταστική Επιτροπή για τη
διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας, κατά τα έτη
1997-2014. τόµ. Ι', σ. 7195-7197.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας, κατά τα έτη 1997-
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2014, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 14 και επόµενα του
Κανονισµού της Βουλής, ζητεί τρίµηνη παράταση της λειτουργίας της. τόµ. ΙΓ', σ. 9673.
Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση για τη σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, κατά το άρθρο 68 του Συντάγµατος
και 144 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής των Ελλήνων, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων στελεχών και λειτουργών σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση. τόµ.
ΙΓ', σ. 10027-10036.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11859-11939.
Ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11917-11938.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την άµεση ενηµέρωση για τον σχεδιασµό προµήθειας νέων εξοπλιστικών προγραµµάτων.
τόµ. Η', σ. 5517.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του
Κόµµατός του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το
άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153
και επ. του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν. 3126/2003 «περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011,
µε αντικείµενο την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την
οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ
ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ
ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους
ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη
Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο

πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος
και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ', σ. 6448.
Ανακοινώνεται ότι ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ.
Ιωάννης Παπαντωνίου απέστειλε υπόµνηµα µε τίτλο: «Σηµείωµα ενόψει της συνεδρίασης της Βουλής της Τρίτης 28
Μαρτίου για τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής», το οποίο θα καταχωρηθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχει διανεµηθεί στους Βουλευτές. τόµ.
Θ', σ. 6475-6479.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας, γίνεται δεκτή η σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη
Παπαντωνίου, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. τόµ. Θ', σ. 6567.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά µε τη συνεργασία
στον τοµέα αµυντικών εξοπλισµών, συστηµάτων και υπηρεσιών". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4471,
ΦΕΚ: 67 Α'/15.05.2017). τόµ. Ι', σ. 7450, τόµ. ΙΑ', σ. 7830
- 7865.
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
καταθέτει το Πόρισµά της. τόµ. ΙΓ', σ. 9610-9668.
Συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη
Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον
ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10.3.2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»). τόµ. ΙΓ', σ. 9851-9986.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία σχετικά µε την άσκηση
ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου, «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10.3.2017 πρόταση». τόµ. ΙΓ', σ.
9909-9128.
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Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας, σχετικά µε την άσκηση ή
µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου, «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10.3.2017 πρόταση», η Βουλή αποφάσισε, ως προς την απιστία τη µη άσκηση ποινικής δίωξης, λόγω παρέλευσης της προθεσµίας του άρθρου 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος και ως προς τη νοµιµοποίηση
εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, την παραποµπή
των έξι υποθέσεων στον αρµόδιο Εισαγγελέα και τη µη άσκηση δίωξης από την ίδια λόγω, αναρµοδιότητάς της. τόµ.
ΙΓ', σ. 9928-9886.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εξωτερικών: «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας για τη χάραξη σχεδιασµού και την επίβλεψη εφαρµογής όλων των θεµάτων, που
σχετίζονται µε την εθνική ασφάλεια και αφορούν την εξωτερική πολιτική, τη στρατηγική άµυνα, τον συντονισµό πληροφοριών και την ασφάλεια των πολιτών και των πόρων».
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του κόµµατος Το Ποτάµι κ. Σταύρος Θεοδωράκης και οι
Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Δ', σ.
2858.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: "Στάση ελληνικής κυβέρνησης έναντι της
συνεχιζόµενης αδιαλλαξίας της ΠΓΔΜ". τόµ. ΙΣΤ', σ.
11968.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε τη δηµόσια τουριστική εκπαίδευση στην
Κέρκυρα. τόµ. Ζ', σ. 5084.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχιούχων ΤΕΙ.
τόµ. Θ', σ. 6656.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την άµεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στα Επαγγελµατικά Λύκεια
της Κρήτης. τόµ. Δ', σ. 2774.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την αναστολή της επαγγελµατικής δραστηριότητας των µελών της Κυβέρνησης.
τόµ. ΣΤ', σ. 4501.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «η Κυβέρνηση εµποδίζει την επένδυση
για την αξιοποίηση του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού». τόµ. ΙΑ', σ. 7876.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την απόδοση του προγράµµατος χορήγησης αδειών διαµονής σε πολίτες τρίτων
χωρών, µέσω της αγοράς ακινήτων στη χώρα µας ή επενδύσεων αξίας άνω των 250.000 ευρώ (Golden Visa
Greece). τόµ. ΙΒ', σ. 8671.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: « Άνευ προηγουµένου καθυστέρηση στην αξιοποίηση του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και του συνόλου
των χρηµατοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
(Επερωτώντες: Είκοσι δύο Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ι', σ. 7749-7779.
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα: «Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς το Δηµόσιο».
(Επερωτώντες: Οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας κ.κ. Γ.
Γεωργαντάς, Ά. Ασηµακοπούλου, Μ. Βορίδης, Σ. Βούλτεψη, Γ. Καρασµάνης, Δ. Κυριαζίδης, Ν. Παναγιωτόπουλος,
Κ. Τζαβάρας, Κ. Τσιάρας, Π. Μηταράκης, Χ. Μπουκώρος
και Μ. Χαρακόπουλος). τόµ. ΣΤ', σ. 4505-4527.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε θέµα: «Το ασφαλιστικό δεν λύνεται µε περικοπές,
ψέµατα και προπαγάνδα». (Επερωτώντες: Η Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Φωτεινή Γεννηµατά και δεκαπέντε Βουλευτές του
κόµµατός της). τόµ. Β', σ. 1541-1567.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε θέµα: «Εργαζόµενοι και συνταξιούχοι βιώνουν καθηµερινά τα κενά και τα βάρη του νέου ασφαλιστικού». (Επερωτώντες: Τριάντα έξι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Η', σ. 5685.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων, αλαλούµ µε τις εισφορές και τα µπλοκάκια,
διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». (Επερωτώντες: Η Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινή Γεννηµατά και δεκαοκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11678.
Υπουργείο Εσωτερικών
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
µε θέµα: «Προτίθεστε να ανοίξετε το χωροταξικό του Καλλικράτη;» τόµ. Θ', σ. 6263.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Η αυτοδιοίκηση στο στόχαστρο της Κυβέρνησης». (Επερωτώντες: Δέκα τέσσερις Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ι', σ. 7806-7828.
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µε θέµα: «Επίσηµες καταγγελίες και "σκιές" στη διαχείριση του προσφυγικού». (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
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κ.κ. Γ. Κουµουτσάκος, Β. Κικίλιας, Π. Μηταράκης, Ε. Κόνσολας, Χ. Αθανασίου, Κ. Καραµανλής, Α. Δηµοσχάκης, Δ.
Κυριαζίδης και Κ. Τσιάρας). τόµ. Β', σ. 1022-1051.
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ακραία κατάσταση
των νησιών του Βορείου Αιγαίου, λόγω αυξηµένων µεταναστευτικών ροών. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές της Ένωσης
Κεντρώων κ.κ. Μ. Γεωργιάδης, Δ. Καβαδέλλας, Γ. Κατσιαντώνης, Α. Μεγαλοµύστακας, Θ. Μεγαλοοικονόµου, Ι. Σαρίδη και Α. Φωκά). τόµ. Η', σ. 5474.
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, µε θέµα: "Εγκληµατική ολιγωρία στην αντιµετώπιση της οικολογικής καταστροφής
στον Σαρωνικό". (Επερωτώντες: Είκοσι τρεις (23) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11831.
Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης, προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Ανάπτυξη: Η αυταπάτη
της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». (Επερωτώντες: Δεκαεπτά Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ). τόµ. ΙΓ', σ. 10046.
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Σε αδιέξοδο η ενέργεια, κίνδυνοι για την κοινωνία και τη εθνική οικονοµία».
(Επερωτώντες: Δεκαέξι Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ). τόµ. Η', σ. 6221.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει, συµφωνεί και εκτελεί τη χρεοκοπία
της ΔΕΗ". (Επερωτώντες: Τριάντα εννέα Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11990.
Υπουργείο Τουρισµού
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε την άµεση ανάγκη νέου στρατηγικού
σχεδιασµού για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. (Επερωτώντες: Τριάντα τέσσερις Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας).
τόµ. ΙΓ', σ. 9475.
Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και
Μεταφορών, µε θέµα: «Σχετικά µε τον έλεγχο της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης χρηµατικών ποσών στη ΣΤΑΣΥ, που προέρχονται από διάθεση εισιτηρίων». (Επερωτών:
Ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αχ. Καραµανλής).
τόµ. ΙΒ', σ. 8853.
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Σχετικά µε την έλλειψη σχεδίου και τη µη ανάληψη
δράσεων για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Ελλάδας».
(Επερωτώντες: Τριάντα επτά Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΓ', σ. 9429-9448.
ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την εξέγερση του
Πολυτεχνείου. τόµ. Γ', σ. 1879-1894.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ', σ. 1894.
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, µετά από

απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, για τα εβδοµήντα
χρόνια της Ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα
και λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του 2017 ως έτος
Δωδεκανήσου. τόµ. Η', σ. 5499-5509.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην καταβολή του επιδόµατος ανεργίας των εποχιακά εργαζοµένων. τόµ. Η', σ. 5511.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών σχετικά µε την ανάγκη ένταξης του νοµού Έβρου
στην Α' κλιµατική ζώνη για την χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Β', σ. 1221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την άµεση έκδοση της απόφασης για
την επιδότηση πετρελαίου θέρµανσης της περιόδου 20162017. τόµ. Ε', σ. 3624.
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την άµεση εφαρµογή της ΚΥΑ περί οικονοµικής
ενίσχυσης ΑµεΑ και στους ασφαλισµένους του Δηµοσίου.
τόµ. ΙΓ', σ. 9394.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την επιδότηση του συστήµατος εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών
καυσίµων. τόµ. Β', σ. 1238.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επιδότηση
των βιοκαλλιεργητών. τόµ. ΙΒ', σ. 8877.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «αναγκαία και επιβεβληµένη νοµοθετική
ρύθµιση, προκειµένου να παραµείνουν στο ειδικό καθεστώς περίπου 400.000 αγρότες». τόµ. Ι', σ. 7190.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την «κατακράτηση µέρους των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω αδυναµίας καταβολής εισφοράς στον Γενικό Οργανισµό Εγγείων
Βελτιώσεων». τόµ. ΙΑ', σ. 7893.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Στελέχωση των Τµηµάτων Επιθεώρησης Εργασίας». τόµ. ΙΔ', σ. 10150.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την γονική ισότητα - συνεπιµέλεια τέκνων. τόµ. Β', σ.
983.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη γονική ισότητα και τη συνεπιµέλεια των τέκνων. τόµ.
Ζ', σ. 5094.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη συνεπιµέλεια τέκνων. τόµ. ΙΓ', σ. 9460.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου και το 2ο Γενικό Λύκειο Μοσχάτου. τόµ. Α', σ. 6, 14.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου. τόµ. Α', σ.
17.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Γυµνάσιο και τις λυκειακές τάξεις Χαλανδρίου, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Κηφισιάς, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου, το 26ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το 2ο
Γενικό Λύκειο Πατρών και το Γυµνάσιο Καλαβρύτων. τόµ.
Α', σ. 72, 76, 84, 161, 168, 203, 210, 217.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Σεληνίων της Σαλαµίνας. τόµ.
Α', σ. 344.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Μουρεσίου-Ξουριχτίου Τσαγκαράδας "Νανοπούλειο" Μαγνησίας και το 12ο Γενικό Λύκειο Πάτρας. τόµ. Α', σ. 355, 361, 367.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Θήβας. τόµ. Α', σ. 408.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου, το 6ο
Γυµνάσιο Χαϊδαρίου, επισκέπτες από το Κέντρο Ηµέρας
Ψυχικής Υγιεινής Πειραιά, από τον Σύλλογο Γονέων Υποστηριζόµενης Διαβίωσης "Το Πέταγµα" στην Αγία Παρασκευή Αττικής και µαθητές από το 99ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας. τόµ. Α', σ. 616, 623, 628, 629, 630.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Κορωπίου. τόµ. Α’, σ. 636.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
από την Πανελλήνια Οργάνωση "Η Ελληνική Εστία", µαθητές από το Γενικό Λύκειο Αρεόπολης Λακωνίας και το 1ο
Δηµοτικό Σχολείο Τρικάλων. τόµ. Α', σ. 641, 648, 664.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 27ο και το 30ο Δηµοτικό Σχολείο Αχαρνών, το
1ο Γυµνάσιο Κορωπίου, το 6ο ηµοτικό Σχολείο Κερατσινίου, το Μαράσλειο Δηµοτικό Σχολείο, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Αλίµου, το Γενικό Λύκειο Καµινίων Πειραιά, το Γυµνάσιο Βελεστίνου Μαγνησίας, το 4ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου
και το 2ο Γυµνάσιο Αιγίου. τόµ. Α', σ. 684, 687, 690, 693,
710, 725, 732, 735, 778.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο ΕΠΑΛ Σαλαµίνας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Δάφνης, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Θρακοµακεδόνων, το
Πειραµατικό Γυµνάσιο Πατρών, το 4ο Γυµνάσιο Θήβας και
το 3ο Γυµνάσιο Καλαµάτας. τόµ. Β', σ. 779, 803, 807, 813,
822, 842.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου, το 7ο Γενικό Λύκειο Αχαρνών, το Ολλανδικό Λύκειο Mencia Di
Mendoza, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Αργυρούπολης, το 6ο
Γυµνάσιο Γαλατσίου, το 2ο Γυµνάσιο Δραπετσώνας, το Γυµνάσιο Δεµενέκων Αχαΐας, το Ολλανδικό Λύκειο
Τrevianum, το 3ο Γενικό Λύκειο Τρίπολης και το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Ιωαννίνων. τόµ. Β', σ. 878, 880, 881, 883,
888, 895, 903, 912, 913, 933, 940, 974.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας, το Ιδιωτικό Γενι-

κό Λύκειο "Γ. ΜΑΛΛΙΑΡΑ" και το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου. τόµ. Β', σ. 975, 984, 985, 989, 994.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο δηµοτικό Σχολείο Λάρισας. τόµ. Β', σ. 1021.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 17ο Γυµνάσιο Πάτρας. τόµ. Β', σ. 1058.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο ΕΠΑΛ Καλαµάτας και το Γυµνάσιο Πάτµου.
τόµ. Β', σ. 1219, 1236.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Αλίµου, επισκέπτες από το
Κρατικό Ίδρυµα Μετανάστευσης του Ντόρτµουντ Γερµανίας, µαθητές από το Λύκειο και το Γυµνάσιο HOMO
EDUCANDUS-ΑΓΩΓΗ Κορινθίας, to 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Παπάγου, το 2ο Γενικό Λύκειο Αγίας Βαρβάρας, το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο "Διαµαντοπούλου", το 7ο Γυµνάσιο Τρικάλων, το Γενικό Λύκειο Κυπαρισσίας και το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Ιωαννίνων. τόµ. Β', σ. 1457, 1465, 1471, 1472,
1477, 1486, 1490, 1495, 1505, 1512, 1519.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 91ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Ξυλοκάστρου, τα εκπαιδευτήρια Πάνου του Νοµού
Αιτωλοακαρνανίας και µαθητές από το Γυµνάσιο Σκάλας
Λακωνίας. τόµ. Β', σ. 1541, 1544, 1563, 1567.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. τόµ.
Β', σ. 1588.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 9ο Γενικό Λύκειο Αµαρουσίου. τόµ. Γ', σ. 1604.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Πειραµατικό Γυµνάσιο Ζωσιµαίας Σχολής Ιωαννίνων και το Γυµνάσιο Νίκαιας Λάρισας. τόµ. Γ', σ. 1609,
1625.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Βριλησσίων. τόµ. Γ', σ. 1773.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Καστοριάς. τόµ. Γ', σ.
1807.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 24ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας και µέλη του
Συλλόγου Γιαννιωτών " Άγιος Γεώργιος" του Δήµου Τριπόλεως. τόµ. Γ', σ. 1816, 1867.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί η αδελφή του πρώτου νεκρού των γεγονότων του Πολυτεχνείου,
του δεκαεπτάχρονου τότε µαθητή Διοµήδη Κοµνηνού, που
έπεσε νεκρός τη νύχτα της 16ης Νοεµβρίου, η κ. Χάρις-Μαρία Θεοχαροπούλου, µε τον γιο της Διοµήδη. τόµ. Γ', σ.
1822.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το δεκαθέσιο δηµοτικό Σχολείο Μαντουκίου Κέρκυρας. τόµ. Γ', σ. 1899.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Αλεξανδρούπολης. τόµ. Γ', σ.
1943.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Νίκαιας, το 57ο Δηµοτικό Σχολείο
Αθήνας, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Βριλησσίων και το Γυµνάσιο Μεγαλόπολης Αρκαδίας. τόµ. Γ', σ. 1953, 1954, 1968,
1975, 1980.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Λιβανάτων Φθιώτιδος και το 1ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κορυδαλλού. τόµ. Γ', σ. 2039,
2043, 2052.
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Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ιδιωτικό Γυµνάσιο "Διαµαντοπούλου", το Γενικό
Λύκειο Βασιλικού Ευβοίας, το 57ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας και το Γυµνάσιο Άµφισσας. τόµ. Γ', σ. 2064, 2069,
2077.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Νέας Σελεύκειας Θεσπρωτίας, το 2ο
Γυµνάσιο και το Πειραµατικό Σχολείο Μαλίων Ηρακλείου
και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Νεάπολης Λασιθίου. τόµ. Γ', σ.
2112, 2126, 2130.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας, Βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων της Δηµοκρατίας της
Τσεχίας, µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Χαλκίδας, µέλη από
το ΚΑΠΗ Καρδίτσας, µαθητές από το Γυµνάσιο και τις Λυκειακές Τάξεις Μητρόπολης Καρδίτσας, φοιτητές από τη
Ρωσική Προεδρική Ακαδηµία Εθνικής Οικονοµίας και Δηµόσιας Διοίκησης, µαθητές από το Γενικό Λύκειο Αµφιλοχίας, µέλη του Συλλόγου Λογιστών Γρεβενών και από το
Γυµνάσιο Βαρθολοµιού Ηλείας. τόµ. Γ', σ. 2162, 2163,
2167, 2172, 2181, 2186, 2189, 2199, 2200, 2218.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Κοζάνης. τόµ. Γ', σ. 2252.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Γυµνάσιο Περιστερίου, το 19ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας, το 7ο Γενικό Λύκειο Νέας Σµύρνης, το
Γυµνάσιο Νέας Ερυθραίας, το 2ο Γυµνάσιο Πάτρας, το 2ο
Δηµοτικό Σχολείο Ψαχνών Ευβοίας, το Γυµνάσιο Κροκέων
Λακωνίας και το 2ο Λύκειο Ναυπάκτου. τόµ. Γ', σ. 2260,
2263, 2265, 2274, 2278, 2279, 2291, 2298, 2322.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Καµατερού, το 19ο Δηµοτικό
Σχολείο Νέας Ιωνίας, το Γενικό Λύκειο Αγίου Στεφάνου Αττικής, το 5ο Λύκειο Ζωγράφου, το Γυµνάσιο Τροπαίων Αρκαδίας, το 1ο Γυµνάσιο Λειβαδιάς, το Γυµνάσιο Βλαχιώτη
Λακωνίας και το 1ο Γενικό Λύκειο Σπάρτης. τόµ. Γ', σ.
2223, 2329, 2334, 2347, 2354, 2357, 2364, 2371.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 13ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου, τα εκπαιδευτήρια "ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ", το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Αχαρνών, µέλη από το Κέντρο Πολιτισµού και Δράσης Αθηνών "Το Βρυσάκι", µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ιστιαίας Ευβοίας, το 3ο Γενικό Λύκειο Πύργου, το 5ο Γυµνάσιο Πάτρας,
το 4ο Γυµνάσιο Πολίχνης Θεσσαλονίκης και το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Κέρκυρας. τόµ. Δ', σ. 2425, 2429, 2433, 2629,
2634, 2643, 2650, 2656, 2664, 2670, 2676.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Αργυρούπολης "Γεώργιος Σεφέρης", τα εκπαιδευτήρια "Παλλάδιο", το 15ο και το 17ο
Δηµοτικό Σχολείο Πατρών και το 16ο Γυµνάσιο Περιστερίου. τόµ. Δ', σ. 2689, 2695, 2710, 2767, 2773.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Καµατερού, το Δηµοτικό
της Σχολής Μωραΐτη, το 3ο Τοσίτσειο Δηµοτικό Σχολείο Εκάλης, το Ίδρυµα Κόκκορη, το Ίδρυµα Προστασίας και Αποκατάστασης Παιδιών µε Νοητική Υστέρηση "Η Θεοτόκος", τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προσαρµοσµένων Δραστηριοτήτων " Άλµα", κυρίες, πρέσβεις, σύζυγοι πρέσβεων ξένων διπλωµατικών αποστολών στην Ελλάδα, κυρίες µέλη
του Λυκείου Ελληνίδων, µαθητές από τα Εκπαιδευτήρια Καντά, το 2ο Γυµνάσιο Μεσσήνης, το 3ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου, το Γυµνάσιο Κυπαρισσίας Μεσσηνίας, το ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης Αρκαδίας, το 1ο Γυµνάσιο Ευόσµου Θεσσαλονίκης και Γυµνάσιο Πάργας Πρέβεζας. τόµ. Δ', σ. 2849,

2854, 2856, 2858, 2864, 2867, 2869, 2879, 2884, 2893,
2901, 2904, 2912.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Αρσάκειο Δηµοτικό Σχολείο, το 5ο Γυµνάσιο
Περιστερίου, το Γυµνάσιο Ερυµανθείας Αχαΐας, το Γυµνάσιο Γόννων Λάρισας, το Γυµνάσιο Οβρυάς Αχαΐας, το 5ο
Γενικό Λύκειο Πάτρας, το 2ο Γενικό Λύκειο Ηγουµενίτσας
και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Μετσόβου. τόµ. Δ', σ. 2949,
2952, 2959, 2971, 2980, 2987, 2996, 2999, 3007, 3012.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 60ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας, το 3ο Αρσάκειο
Δηµοτικό Σχολείο, το 3ο Γυµνάσιο Λάρισας, το 5ο Λύκειο
Ζωγράφου, το 6ο Γυµνάσιο Πάτρας, το 94ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και το Γυµνάσιο Λιτόχωρου Πιερίας.
τόµ. Δ', σ. 3055, 3059, 3077, 3087, 3111, 3117.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Γιαννιτσών και το 9ο Γυµνάσιο
Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ', σ. 3144, 3150, 3158,
3163, 3168.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το ΕΠΑΛ "Ελευθερίου Βενιζέλου" Χανίων Κρήτης.
τόµ. Ε', σ. 3307.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές από τη Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής, µαθητές
από το 1ο ΕΠΑΛ Καµατερού, το δηµοτικό Σχολείο Σχολής
Μωραΐτη, το 5ο Γυµνάσιο Ζωγράφου, το Γενικό Λύκειο Άστρους Αρκαδίας, φοιτητές του Athens Center, το Ζάννειο
Πειραµατικό Γυµνάσιο Πειραιά, το 2ο Γυµνάσιο Άργους
και το 7ο Γυµνάσιο Αγρινίου. τόµ. Ε', σ. 3310, 3314, 3317,
3332, 3349, 3353, 3356, 3359, 3366, 3374.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Χολαργού, το 2ο Γυµνάσιο
Βάρης, το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, το 1ο ΕΠΑΛ Γλυφάδας, το 1ο Γυµνάσιο Καλαµάτας, φοιτητές του Προγράµµατος ERASMUS και το 1ο Γυµνάσιο Δράµας. τόµ. Ε', σ.
3381, 3385, 3397, 3397, 3404, 3408, 3411, 3415, 3421.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο της Σχολής Μωραΐτη, το 1ο ΕΠΑΛ Γλυφάδας, το 7ο Γυµνάσιο Καβάλας, το Εσπερινό ΕΠΑΛ Κορίνθου και το 3ο Γυµνάσιο Ναυπάκτου. τόµ. Ε', σ.
3532, 3551, 3557, 3570, 3576.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Ξυλοκάστρου, το Γενικό Λύκειο Αγίας Τριάδας Αργολίδος, το 6ο Γυµνάσιο Ξάνθης, το 3ο Γυµνάσιο Άργους και το 1ο Γυµνάσιο Άνω τούµπας Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε', σ. 3621, 3626, 3630, 3636, 3651, 3655.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Αµαρουσίου Αττικής, το 1ο Αρσάκειο Γυµνάσιο Ψυχικού, το Δηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου, το 1ο Γυµνάσιο Σπάτων, το 3ο Γενικό Λύκειο Άργους
και το 1ο Γυµνάσιο Άργους. τόµ. Ε', σ. 3703, 3704, 3710,
3713, 3724, 3729.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ασυνόδευτα προσφυγόπουλα που φιλοξενούνται σε δοµές φιλοξενίας προσφύγων στην Αθήνα, µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Σπάτων, το Γυµνάσιο Διακοπτού Αχαΐας, το 1ο Γενικό Λύκειο Άργους, το 2ο Γυµνάσιο Αµαλιάδας και το 8ο
Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας. τόµ. Ε', σ. 3750, 3753, 3757,
3775, 3781, 3785, 3793, 3823.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο Αγίου Δηµητρίου, το 5ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου και το 3ο Γυµνάσιο Σαλαµίνας. τόµ. Ε', σ. 3944, 3961, 3966, 3984.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθη-
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τές από το 3ο Γυµνάσιο Υµηττού, το Γενικό Λύκειο Βάρης,
το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Βύρωνα, το 3ο Γενικό Λύκειο Αµαρουσίου, το 7ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου, σπουδαστές από το
ΙΕΚ Δηµοσιογραφίας Αµπελοκήπων, µαθητές από το Γυµνάσιο Ζαχάρως Ηλείας και το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. τόµ. ΣΤ', σ. 4053, 4059, 4063,
4068, 4074, 4079, 4092.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γενικό Λύκειο Νίκαιας, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Βύρωνα, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Γέρακα, το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το 2ο Γυµνάσιο Πετρούπολης, το
8ο Γενικό Λύκειο Πάτρας και το 4ο Γυµνάσιο Δράµας. τόµ.
ΣΤ', σ. 4105, 4107, 4123, 4136, 4145, 4149.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 68ο Γυµνάσιο Αθήνας. τόµ. ΣΤ', σ. 4188.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές από το ΙΕΚ ΑΚΜΗ και µαθητές από το Γυµνάσιο και
το Λύκειο του Αγαθονησίου. τόµ. ΣΤ', σ. 4218, 4220.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 9ο Γενικό Λύκειο Αθήνών. τόµ. ΣΤ', σ. 4245.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Δραπετσώνας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη Ρέντη και το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Αλίµου. τόµ. ΣΤ', σ. 4445, 4448, 4449.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
από τον Φιλολογικό Σύλλογο "ΜΑΡΙΑ ΛΙΣΜΑΝΗ", από τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Σελιανίτικων Αιγίου "Ο ΗΛΙΟΣ" και
µαθητές από το Γυµνάσιο Δοξάτου Δράµας. τόµ. ΣΤ', σ.
4510, 4514, 4523.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Γέρακα, το 4ο Γυµνάσιο Λιβαδειάς,
το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας, το 2ο Γυµνάσιο Καλύµνου, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Άσσου Λεχαίου
Κορινθίας και το Γυµνάσιο Αγίας Λάρισας. τόµ. ΣΤ', σ.
4549, 4556, 4563, 4571, 4578, 4583, 4586, 4596.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Βύρωνα και το 18ο Γυµνάσιο Αθήνας. τόµ. ΣΤ', σ. 4650, 4652.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ιδιωτικό Γυµνάσιο "Μαίρης Ράπτου" Λάρισας και
από τη Σχολή "Χατζηβέη". τόµ. ΣΤ', σ. 4661.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Κάτω Αχαΐας, το 2ο Γυµνάσιο Κιάτου
Κορινθίας και το 3ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας. τόµ. ΣΤ', σ.
4696, 4702, 4709, 4723.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο της Νέας Ιωνίας, το 1ο Γυµνάσιο Πετρούπολης, το 40ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το Αµερικάνικο Κολέγιο PIERCE, το 4ο Γυµνάσιο Πύργου Ηλείας, το Γυµνάσιο Πέτα Άρτας, το Γυµνάσιο Νυδρίου Λευκάδας, το Δηµοτικό Σχολείο Κάτω Κορακιάνας Κέρκυρας, το
2ο Δηµοτικό Σχολείο Τρικάλων, το Γυµνάσιο Πυργετού Λάρισας και το 1ο Γενικό Λύκειο Ελασσόνας Λάρισας. τόµ. Ζ',
σ. 4774, 4779, 4780, 4787, 4795, 4798, 4817, 4821,
4834, 4840, 4847, 4852.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Καρδάµαινας της Κω, το 41ο
Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το 2ο Τοσίτσειο Δηµοτικό Σχολείο Εκάλης και το 1ο Γενικό Λύκειο Νέας Σµύρνης. τόµ.
Ζ', σ. 4895, 4896, 4904, 4914.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Περιστερίου. τόµ.
Ζ', σ. 4921, 4922.

Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από την Ιόνιο Σχολή, το Δηµοτικό Σχολείο Εξαµιλίων
Κορινθίας, το Δηµοτικό Σχολείο των Εκπαιδευτηρίων Καντά, το Αµερικάνικο Κολλέγιο "Pierce", το 1ο Γυµνάσιο
Ναυπάκτου, το Αµερικανικό Πανεπιστήµιο Penn State
Bucknell, το 1ο Γυµνάσιο Ναυπάκτου, το Γυµνάσιο Καµένων Βούρλων και το 3ο Γυµνάσιο Λαγκαδά. τόµ. Ζ', σ.
5015, 5021, 5026, 5036, 5039, 5046, 5058, 5062.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από την Ιόνιο Σχολή, το Μουσικό Γυµνάσιο Δράµας, το
1ο Γυµνάσιο Άνω Λιοσίων και το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Τρικάλων. τόµ. Ζ', σ. 5075, 5078, 5092, 5095.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 52ο Γενικό Λύκειο Αθηνών. τόµ. Ζ', σ. 5110.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, το 3ο Γενικό
Λύκειο Χαλανδρίου, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού,
το 2ο Γυµνάσιο Νεάπολης Θεσσαλονίκης, το 1ο Γενικό Λύκειο Πύργου Ηλείας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Λιτοχώρου
Πιερίας και το 2ο Γυµνάσιο Τούµπας Θεσσαλονίκης. τόµ.
Ζ', σ. 5350, 5357, 5360, 5378, 5389, 5405, 5430.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αναβύσσου, το 3ο Γυµνάσιο Δράµας, το Γυµνάσιο Φωτολίβου Δράµας, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 48ο Γυµνάσιο Αθηνών, το 2ο Γενικό Λύκειο Χανίων και το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Μαρµάρων
Ιωαννίνων. τόµ. Η', σ. 5464, 5468, 5477, 5482, 5486,
5497.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου, το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Γλυφάδας και το 45ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών.
τόµ. Η', σ. 5501, 5504, 5507.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 14ο Γυµνάσιο Πειραιά, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο
Δάφνης και το 6ο Γενικό Λύκειο Αχαρνών. τόµ. Η', σ.
5522, 5525, 5529.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από την Εράσµειο Ελληνογερµανική Σχολή και το 14ο
Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου. τόµ. Η', σ. 5568.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων και το 1ο Γενικό Λύκειο
Νάουσας. τόµ. Η', σ. 5597, 5604.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Θήβας, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Παλλήνης, το 1ο Γυµνάσιο Ελευσίνας και το Πειραµατικό Λύκειο Πανεπιστηµίου Πατρών. τόµ. Η', σ. 5616,
5617, 5622, 5630, 5640.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 105ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών. τόµ. Η', σ.
5675.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από την Ελληνική Σχολή Ουρσουλινών, το 1ο Γυµνάσιο
Σκύδρας Πέλλας, το 2ο Γυµνάσιο Λαµίας, το 3ο Λύκειο Βύρωνα και το 2ο Γυµνάσιο Λαµίας. τόµ. Η', σ. 5688, 5689,
5721, 5730, 5733, 5741.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας. τόµ. Η', σ.
5791.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Βύρωνα, το 6ο Δηµοτικό
Σχολείο Αργυρούπολης, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων, το Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Πατρών, το 1ο Γυµνάσιο Σπάρτης, το 7ο Γυµνάσιο και
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λυκειακές τάξεις Λάρισας, φοιτητές από το Διεθνές Κέντρο
Ελληνικών και και Μεσογειακών σπουδών College Year in
Athens, µαθητές από το Γυµνάσιο Πάρου και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Λιτόχωρου Πιερίας. τόµ. Η', σ. 5799, 5803,
5806, 5823, 5836, 5848, 5856, 5876, 5880.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Κρήτης, το 28ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, το Γυµνάσιο και το ΕΠΑΛ Καντάνου Χανίων και το 1ο Γυµνάσιο Παιανίας. τόµ. Η', σ.
5963, 5969, 5975, 5983.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Κρήτης, το 3ο Δηµοτικό
Σχολείο Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, το Αµερικάνικο Κολέγιο "Pierce", το Δηµοτικό Σχολείο Άνω Καστριτσίου Αχαΐας
και το 2ο Γυµνάσιο Λέρου. τόµ. Η', σ. 6211, 6217, 6221,
6229, 6235, 6244.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 26ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, το Δηµοτικό Σχολείο Σιναράδων Κέρκυρας, το Γενικό Λύκειο Διδυµοτείχου και το Γυµνάσιο και Λύκειο Μεταξάδων Έβρου.
τόµ. Θ', σ. 6258, 6265, 6269.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Λευκάδας, το Δηµοτικό
Σχολείο Λυγιάς Λευκάδας και το Γυµνάσιο Μακρυγιάλου
Πιερίας. τόµ. Θ', σ. 6285, 6295.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Αλίµου, το 149ο Δηµοτικό Σχολείο
Αθήνας, το 1ο Γυµνάσιο Ελευθερίου Βενιζέλου Χανίων, το
27ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου, µέλη από το Σώµα Ελλήνων
Οδηγών Δράµας και σπουδαστές του Τµήµατος Αθλητικής
Δηµοσιογραφίας των ΙΕΚ Σιβιτανιδείου. τόµ. Θ', σ. 6358,
6363, 6366, 6370, 6379, 6381, 6392, 6396, 6408.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Σκοπέλου, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο
Χαϊδαρίου, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κορίνθου, το 21ο Γυµνάσιο Καλλιθέας, το 1ο και 2ο Δηµοτικό Σχολείο Εχιναίων Φθιώτιδας, φοιτητές από το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής
Πολιτικής στο πλαίσιο του προγράµµατος "ERASMUS",.µαθητές από το 42ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας, το Γυµνάσιο
Σιάτιστας Κοζάνης, το 1ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης, το
Hyperion Lyceum της Ολλανδίας, το Γυµνάσιο Προµαχών
Αλµωπίας Πέλλας και το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Κέρκυρας.
τόµ. Θ', σ. 6483, 6485, 6490, 6500, 6504, 6508, 6510,
6518, 6526, 6530, 6536, 6540, 6555.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το ελληνικό σχολείο του Ντίσελντορφ, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Πετρούπολης, το Δηµοτικό Σχολείο Μεσαριάς
Σαντορίνης, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Σπάρτης, το Ειδικό Επαγγελµατικό Λύκειο Ορεστιάδας, το Γυµνάσιο Νεάπολης
Λασιθίου, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Πρέβεζας και το 2ο Γυµνάσιο Φιλιππιάδας Πρέβεζας. τόµ. Θ', σ. 6575, 6581,
6600, 6605, 6610, 6615, 6618.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Κουνουπιδιανών Χανίων, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Πετρούπολης και το 3ο και 4ο Γυµνάσιο Χανίων. τόµ. Θ', σ. 6657, 6662, 6664, 6670, 6686, 6690.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Πετρούπολης και το Γενικό
Λύκειο Χρυσούπολης Καβάλας. τόµ. Θ', σ. 6812, 6814.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Ιεράπετρας. τόµ. Θ', σ. 6841.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Γυµνάσιο Ξάνθης, το 16ο Δηµοτικό Σχολείο

Νέας Ιωνίας, το 173ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας και ο κ.
Graham Brady, Βουλευτής του Βρετανικού Κοινοβουλίου,
συνοδευόµενος από αποστολή του Πανεπιστηµίου Bolton.
τόµ. Θ', σ. 6854, 6860, 6862, 6866.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Κερατέας και το Γυµνάσιο Νέου Μυλοτόπου Πέλλας. τόµ. Θ', σ. 6934, 6935, 6944.
Ανακοινώνεται ότι τις εργασίες της Ολοµέλειας της Βουλής παρακολουθεί η Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της
Δηµοκρατίας της Σερβίας κ. Maja Gojkovic, η οποία βρίσκεται στη χώρα κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της
Βουλής κ. Νικολάου Βούτση. τόµ. Θ', σ. 6989.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές του Προγράµµατος ERASMUS από το Πάντειο Πανεπιστήµιο. τόµ. Θ', σ. 6996.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λύκειο της Ολλανδίας Pantarijn. τόµ. Ι', σ. 7087.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Καλλιθέας, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Γαλατσίου, το 5ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης, το
12ο Γυµνάσιο Καλλιθέας και το Γυµνάσιο Ακράτας Αχαΐας.
τόµ. Ι', σ. 7209, 7212, 7214, 7218, 7221, 7230, 7237.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Χανίων, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο
Γαλατσίου, το 27ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί από το Δηµοτικό Σχολείο Κρεµαστής
Ρόδου, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κυδωνίας Χανίων, το 12ο
και το 18ο Δηµοτικά Σχολεία Χανίων, το Γυναικόκαστρο
Κιλκίς, το Δραβήσκο και την Παλαιοκώµη Σερρών, το 6ο
Γυµνάσιο Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, το Γυµνάσιο Πλατανιά Χανίων, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης και το 72ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.
τόµ. Ι', σ. 7264, 7266, 7269, 7276, 7291, 7300, 7307,
7314, 7322, 7326, 7336, 7341.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τη Σερβία φιλοξενούµενοι από το Αµερικάνικό
Κολλέγιο Pirce, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Γιαννούλης Λάρισας και το
14ο Δηµοτικό Σχολείο Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. τόµ.
Ι', σ. 7349, 7350, 7357, 7447.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο "Σχολή Ξενόπουλου", το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας και το Γυµνάσιο
Νέας Κυδωνίας Χανίων. τόµ. Ι', σ. 7454, 7456, 7523.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Νέου Φαλήρου. τόµ. Ι', σ. 7734.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου, το 4ο
Γυµνάσιο Νεάπολης Θεσσαλονίκης, Φινλανδοί φοιτητές από το Πανεπιστήµιο του Ελσίνκι, µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Πολυκάστρου Κιλκίς και το Δηµοτικό Σχολείο
Καρδάµυλων Χίου. τόµ. Ι', σ. 7746, 7770, 7778.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τα Δηµοτικά Σχολεία Αρκάσας και Διαφανίου Καρπάθου, το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Μυτιλήνης, τα Γυµνάσια
Γλαύκης και Σµίνθης Ξάνθης και φοιτητές από τη Νοµική
Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. τόµ. Ι', σ. 7805, 7810,
7815.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τη σχολή "Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος". τόµ. ΙΑ', σ.
7835.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθη-
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τές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κατερίνης, το 38ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου και το 130ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας. τόµ. ΙΑ', σ. 7871, 7879, 7881.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το ΙΕΚ Κηφισιάς, Τµήµα Δηµοσιογραφίας, και τη
σχολή Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ. τόµ. ΙΑ', σ. 7890,
7891.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Λιβαδειάς, το Δηµοτικό Σχολείο
Βαλύρας Μεσσηνίας, το 3ο και 6ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου, το Δηµοτικό Σχολείο Ελούντας Λασιθίου, το Γυµνάσιο
Φαρκαδόνας Τρικάλων, το 1ο και 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Φιλιατρών Θεσπρωτίας και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Άρτας.
τόµ. ΙΑ', σ. 7919, 7924, 7939, 7944, 7953, 7955, 7969.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ψαχνών Ευβοίας, το 2ο
Ζάννειο Ιδιωτικό Σχολείο Ηρακλείου, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης, το 9ο και 10ο Δηµοτικό Σχολείο Δράµας, το
Δηµοτικό Σχολείο Ελάτειας Φθιώτιδας, το Δηµοτικό Σχολείο Λεωνιδίου, το Δηµοτικό Σχολείο της Ελληνογαλλικής
Σχολής του Βόλου, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Άρτας και το
1ο Δηµοτικό Σχολείο Λευκάδας. τόµ. ΙΑ', σ. 8020, 8025,
8035, 8042, 8048, 8075, 8094.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Παµφίλων Λέσβου, το 46ο
Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, το Δηµοτικό Σχολείο Μεγάρων, δέκα στελέχη Γερµανικής Επιτροπής Ανταγωνισµού και το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Ναυπάκτου. τόµ. ΙΑ', σ. 8305, 8307, 8310, 8341.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Χωραφακίων Χανίων, το 2ο
Δηµοτικό Σχολείο Σούδας Χανίων, το 1ο Γυµνάσιο Μαρκόπουλου, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Σπάρτης, το 43ο Δηµοτικό
Σχολείο Θεσσαλονίκης, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Περάµατος Ρεθύµνου, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Πρέβεζας, το Δηµοτικό Σχολείο Ευξεινούπολης Μαγνησίας, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Πεύκων Θεσσαλονίκης και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Σκιάθου. τόµ. ΙΑ', σ. 8365, 8369, 8376, 8382, 8389,
8397, 8410, 8420, 8429.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Νέου Ηρακλείου, το 5ο
Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου, το Δηµοτικό Σχολείο Κεραµειών
Λέσβου, το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο "Εκπαιδευτήρια ο Απόστολος Παύλος" και φοιτητές από το Πανεπιστήµιο "St.
John's". τόµ. ΙΑ', σ. 8465, 8467, 8474.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Άνω Μητρουσίου Σερρών και
φοιτητές της Νοµικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών. τόµ. ΙΑ', σ. 8478.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Βύρωνα, το 17ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας και το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων.
τόµ. ΙΑ', σ. 8502, 8504, 8512.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 36ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Μάνδρας Αττικής, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο
Κηφισιάς, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κορίνθου, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Λιβαδειάς, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Αρτάκης Ευβοίας, το Δηµοτικό Σχολείο Πυργίου Χίου και το
1ο Δηµοτικό Σχολείο Τυρνάβου Λάρισας. τόµ. ΙΑ', σ. 8515,
8522, 8527, 8534, 8540, 8548, 8555.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγάλεω, το 16ο Δηµοτικό
Σχολείο Αµαρουσίου και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Καλυ-

βίων. τόµ. ΙΒ', σ. 8588, 8590, 8593.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν η
Πρόεδρος της Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Τσεχικής Δηµοκρατίας κ. Halikova,
συνοδευόµενη από τον Αντιπρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής, µαθητές από το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγάλεω, το
16ο Δηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Θήβας, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας, το Δηµοτικό
Σχολείο Περαχώρας Κορινθίας, το Δηµοτικό Σχολείο Παντοκράτορα Ζακύνθου, µέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου
ABK Association από τη Βόννη Γερµανίας και µαθητές από
το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Πολίχνης Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ',
σ. 8621, 8627, 8629, 8633, 8641, 8652, 8657, 8665.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Δραπετσώνας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Μαγούλας, φοιτητές από το Πανεπιστήµιο Χιούστον, µαθητές
από το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας, το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Ληξουρίου, το Δηµοτικό Σχολείο Νεάπολης Λακωνίας, φοιτητές από το Πανεπιστήµιο του Πίτσµπουργκ, µαθητές από το 16ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, Καναδοί και ξένοι επισκέπτες, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Σερρών, το 15ο Δηµοτικό Σχολείο Λάρισας και το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Κατερίνης. τόµ. ΙΒ', σ. 8675, 8677, 8684, 8691, 8699, 8705,
8708, 8712, 8714, 8720, 8728, 8731.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης. τόµ.
ΙΒ', σ. 8861.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από την Ελληνογαλλική Σχολή της Αγίας Παρασκευής.
τόµ. ΙΒ', σ. 8879, 8882.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο και 2ο Γυµνάσιο Μοσχάτου και το Βρετανικό
Σχολείο της Αγίας Αικατερίνης. τόµ. ΙΒ', σ. 9065, 9066.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Μοσχάτου, το 1ο Γυµνάσιο Ταύρου
και φοιτητές από το Ελληνοαµερικάνικο Πανεπιστήµιο.
τόµ. ΙΒ', σ. 9086, 9135.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Κισσάµου Χανίων. τόµ. ΙΓ',
σ. 9448.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν επισκέπτες από το Γραφείο Δηµοσίων Σχέσεων της Προεδρίας της Δηµοκρατίας και δεκατέσσερις πρόσφυγες από
το Κέντρο Φιλοξενίας Σκαραµαγκά. τόµ. ΙΓ', σ. 9687,
9711.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 9ο Γυµνάσιο Καλλιθέας και το 3ο Γυµνάσιο Νέας Σµύρνης. τόµ. ΙΓ', σ. 9819.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ο
Πρέσβης της Κύπρου κ. Κυριάκος Κενεβέζος και ο Πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Ελλάδας κ. Γεώργιος Συλλούρης. τόµ. ΙΔ', σ. 10081.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν Ελληνοαµερικανοί φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστηµίου
Νέας Υόρκης και φοιτητές και εκπαιδευτικοί συνοδοί από
το Michigan State University. τόµ. ΙΔ', σ. 10155, 10181.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές και φοιτήτριες της Ελληνοαµερικανικής Οργάνωσης
AHEPA, Webster University. τόµ. ΙΔ', σ. 10329.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν πρόσφυγες εκπαιδευόµενοι στην Ελληνική γλώσσα. τόµ. ΙΔ', σ.
10437.
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Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισµού INTER ALIA. τόµ. ΙΔ',
σ. 10602.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν η
Πρόεδρος της Επιτροπής Τρεχουσών Υποθέσεων του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συµβουλίου της Ευρώπης κ. Γκαµπριέλ Νεφ, η Προϊστάµενη της
Διεύθυνσης Νοµοθετικών Δραστηριοτήτων του Κογκρέσου
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συµβουλίου της
Ευρώπης κ. Ρενάτε Ζίγκουντ και η Περιφερειάρχης Αττικής
κ. Ρένα Δούρου. τόµ. ΙΕ', σ. 11380.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
της Υποεπιτροπής για τις συγκρούσεις µεταξύ των κρατώνµελών του Συµβουλίου της Ευρώπης. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11875.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές από τη Γερµανία. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12004.
ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΕΣ ΨΗΦΟΙ
Ανακοινώνονται σφραγισµένες επιστολές των Βουλευτών
κ.κ. Ν. Ξυδάκη, Ι. Αµανατίδη, Δ. Μάρδα, Κ. Μορφίδη, Θ.
Δρίτσα, Δ. Βίτσα και Α. Ξανθού, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή
δύο Κοσµητόρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Κοσµήτορα από τη δεύτερη σε δύναµη
Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς και τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα και
ενός από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα.
τόµ. Α', σ. 6-13.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Μπαλτά, Ι. Αµανατίδη, Δ. Βίτσα, Ε. Τσακαλώτου, Ν. Τόσκα, Κ.
Μορφίδη, Χ. Καραγιάννη, Α. Βαγενά, Σ. Βούλτεψη, Α.
Κουράκη Δ. Μάρδα, Κ. Σέλτσα, Ι. Θεωνά, Γ. Βλάχου, Ε.
Ράπτη, Μ. Σαλµά, Γ. Βαγιωνά, Θ. Καράογλου, Ε. Αυγενάκη, Ι. Τραγάκη, Κ. Καραγκούνη, Ι. Πλακιωτάκη, Α. Μπούρα, Α. Καστανιώτη, Ι. Βρούτση και Δ. Κρεµαστινού, σχετικά
µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της
αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής
Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 231258.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Χριστοδουλοπούλου, Ν. Τόσκα, Γ. Κυρίτση, Ν. Θηβαίου, Γ.
Ψυχογιού, Γ. Κατρούγκαλου και Ε. Κασιµάτη, σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Αθανασίου Παπαδόπουλου και Νικολάου Βούτση. τόµ. Α', σ. 410-417.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Ξυδάκη, Δ. Μάρδα, και Σ. Μπαλλή, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Χ. Κατσιώτη και Ν. Νικολόπουλου. τόµ. Β', σ.
1242-1245.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Παππά, Π. Κουρουµπλή, Χ. Σπίρτζη, Χ. Καφαντάρη, Γ. Κυρίτση,
Δ. Ρίζου, Κ. Μορφίδη, Ο. Τελογιορίδου, Κ. Σέλτσα και Γ.
Σταθάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Παναγιώτη Καµµένου και Άννας-Μισέλ Ασηµακοπούλου.
τόµ. Δ', σ. 2437-2447.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κοτζιά, Γ. Βαρεµένου, Γ. Σταθάκη, Α. Ασηµακοπούλου και Α.
Μιχαηλίδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:

"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ', σ. 3186-3189, 3191-3192.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Τσακαλώτου, Θ. Μπακογιάννη, Ε. Κουντουρά, Ε. Αυλωνίτου, Α.
Καββαδία, Ε. Μεϊµαράκη, Π. Καµµένου, Χ. Μπγιάλα, Α.
Τσίπρα, Γ. Κατρούγκαλου, Ε. Ζαρούλια, Χ. Χατζησάββα, Α.
Μιχαηλίδη, Ε. Ράπτη, Α. Καραµανλή, Κ. Βλάση, Σ. Κεδίκογλου, Σ. Καλαφάτη, Ι. Κεφαλογιάννη, Γ. Κουµουτσάκου, Β.
Κικίλια, Κ. Κοντογεώργου, Χ. Μπουκώρου, Χ. Σταϊκούρα,
Φ. Γεννηµατά, Κ. Μητσοτάκη και Κ. Καραµανλή, σχετικά
µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του
άρθρου 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε', σ. 3443-3471.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Καµµένου, Κ. Ζουράρη, Α. Φωκά, Α. Μάρκου, Α. Μεγαλοµύστακα, Α. Μιχαηλίδη, Σ. Βαρδάκη, Ν. Ηγουµενίδη, Α.
Μπαλτά, Ε. Θραψανιώτη, Α. Μπαλωµενάκη, Ι. Μιχελογιαννάκη, Χ. Παππά, Η. Παναγιώταρου, Σ. Λυκούδη, Ε. Κουντουρά, Κ. Χατζηδάκη, Κ. Καραµανλή και Ε. Ράπτη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί
της τροπολογίας 837/71 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του
ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε', σ. 3823-3842.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Χριστοδουλοπούλου, Ν. Βούτση, Ε. Τσακαλώτου, Ν. Τόσκα, Ι.
Καββαδία, Γ. Κυρίτση, Χ. Καραγιαννίδη, Γ. Κατρούγκαλου,
Ε. Κασιµάτη και Π. Δριτσέλη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Χ. Παππά, Κ. Μπαρµπαρούση, Ε. Ευάγγελου Βενιζέλου, Σ. Θεωδωράκη, Α. Παπαρήγα, Φ. Γεννηµατά και Δ.
Κουτσούµπα. τόµ. ΣΤ', σ. 4234-4244.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κοτζιά, Π. Κουρουµπλή, Ε. Αυλωνίτου, Γ. Βαρεµένου, Ο. Γεροβασίλη, Α. Γκαρά, Ε. Αποστόλου, Κ. Μορφίδη, Ι. Θεοφύλακτου, Μ. Θελερίτη, Γ. Κατρούγκαλου, Π. Δριτσέλη και Γ.
Σταθάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Αθανασίου
Καββαδά και Ελένης Αυλωνίτου. τόµ. Ζ', σ. 5110-5123.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γ. Κυρίτση, Χ. Καραγιαννίδη, Γ. Πάλλη και Π. Δριτσέλη, σχετικά
µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Σωκράτη Βαρδάκη, Θεοδώρου
Φορτσάκη και εβδοµήντα δύο (72) εν ενεργεία Βουλευτών
και συγκεκριµένα των κ.κ. Τζάκρη Θεοδώρας, Αθανασίου
Χαράλαµπου, Αναστασιάδη Σάββα, Ανδριανού Ιωάννη, Αντωνίου Μαρίας, Αραµπατζή Φωτεινής, Ασηµακοπούλου
Άννας - Μισέλ, Αυγενάκη Ελευθερίου, Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδη, Βεσυρόπουλου Αποστόλου, Βλάχου Γεωργίου, Βορίδη
Μαυρουδή (Μάκη), Βούλτεψη Σοφίας, Βρούτση Ιωάννη,
Γεωργαντά Γεωργίου, Γεωργιάδη Σπυρίδωνα - Άδωνι, Γιακουµάτου Γερασίµου, Γκιουλέκα Κωνσταντίνου, Δαβάκη Αθανασίου, Δένδια Νικολάου - Γεωργίου, Δήµα Χρίστου,
Κακλαµάνη Νικήτα, Καλαφάτη Σταύρου, Καραγκούνη
Κωνσταντίνου, Καραµανλή Άννας, Καραµανλή Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου, Καράογλου Θεοδώρου, Καρασµάνη
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Γεωργίου, Κατσαφάδου Κωνσταντίνου, Κεδίκογλου Συµεών (Σίµου), Κέλλα Χρήστου, Κεφαλογιάννη Όλγας, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Κικίλια Βασιλείου, Κόνσολα Εµµανουήλ,
Κοντογεώργου Κωνσταντίνου, Κουκοδήµου Κωνσταντίνου,
Κουτσούµπα Ανδρέα, Κυριαζίδη Δηµητρίου, Μαρτίνου Γεωργίας, Μεϊµαράκη Ευαγγέλου, Μηταράκη Παναγιώτη
(Νότη), Μητσοτάκη Κυριάκου, Μπακογιάννη Θεοδώρας,
Μπούρα Αθανασίου, Οικονόµου Βασιλείου, Παναγιωτόπουλου Νικολάου, Παπακώστα - Σιδηροπούλου Αικατερίνης, Πλακιωτάκη Ιωάννη, Ράπτη Ελένης, Σαλµά Μάριου,
Σαµαρά Αντωνίου, Σκρέκα Κωνσταντίνου, Σταϊκούρα Χρήστου, Στύλιου Γεωργίου, Τασούλα Κωνσταντίνου, Τραγάκη
Ιωάννη, Τσιάρα Κωνσταντίνου, Χαρακόπουλου Μαξίµου,
Χατζηδάκη Κωνσταντίνου, Βενιζέλου Ευαγγέλου, Γρηγοράκου Λεωνίδα, Κουτσούκου Γιάννη, Κρεµαστινού Δηµητρίου, Κωνσταντινόπουλου Οδυσσέα, Λοβέρδου Ανδρέα, Μανιάτη Ιωάννη, Σκανδαλίδη Κωνσταντίνου, Χριστοφιλοπούλου Παρασκευής (Εύης), Λυκούδη Σπυρίδωνα, Ψαριανού
Γρηγορίου και Μάρκου Αικατερίνης. τόµ. Η', σ. 59835987.
Ανακοινώνονται σφραγισµένες επιστολές των Βουλευτών
κ.κ. Ν. Κοτζιά, Π. Κουρουµπλή, Ν. Παππά, Γ. Βαρεµένου
και Α. Τριανταφυλλίδη, για την ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει
προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3
του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «περί Ποινικής
ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 2 του ν.3961/2011, µε αντικείµενο την διερεύνηση
των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την
Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ
2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ
ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες
που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά
µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας
στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και
της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το Ν.2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3
του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του
άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ', σ. 65556560.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Μητσοτάκη, Κ. Τσιάρα, Β. Κικίλια, Σ. Γεωργιάδη και Χ. Κέλλα,
οι οποίοι δηλώνουν ότι ευρισκόµενοι σε αποστολή του κόµµατός τους στο εξωτερικό, αδυνατούν να προσέλθουν και
να ψηφίσουν στη σηµερινή µυστική ψηφοφορία, επί της
προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του Κόµµατός του και
ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βου-
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τα άρθρα 153 και επ. του Κανονισµού της Βουλής και το
άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «περί Ποινικής ευθύνης των
Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 3961/2011, µε αντικείµενο την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των
Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ
2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ
2016/118, ΑΒΜ ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν
στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του
Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο
263α Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης
εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το
ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του
Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του
Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ', σ. 6561-6566.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Σέλτσα, Σ. Βούλτεψη, Ζ. Χουσεϊν, Ε. Καρακώστα, Ο. Κεφαλογιάννη, Ε. Μεϊµαράκη, Κ. Κασαπίδη Κ. Σκανδαλίδη, Δ.
Κωνσταντόπουλου, Γ. Αρβανιτίδη και Γ. Κουτσούκου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί
των προτάσεων που κατέθεσαν: α) ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του κόµµατός
του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο
της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014 και β) ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και
των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996 µέχρι σήµερα. τόµ. Ι', σ. 7129-7141.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κοτζιά, Π. Κουρουµπλή, Γ. Κυρίτση, Κ. Ζουράρη, Γ. Κατρούγκαλου, Κ. Δουζίνα, Ι. Κεφαλογιάννη, Ι. Θεοφύλακτου, Ζ.
Χουσεϊν, Μ. Τζελέπη, Θ. Παραστατίδη, Γ. Κατσιαντώνη, Χ.
Σταϊκούρα, Ε. Μεϊµαράκη, Γ. Κασαπίδη, Θ. Καράογλου, Γ.
Καρασµάνη, Σ. Καλαφάτη, Σ. Αναστασιάδη, Α. Βεσυρόπουλου, Θ. Μπακογιάννη, Η. Παναγιώταρου, Χ. Παππά, Χ.
Κεφαλίδου, Α. Ιλχάν, Δ. Κρεµαστινού και Κ. Μπαργιώτα,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων". τόµ. Ι',
σ. 7357-7386.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Ι. Σαρικιώτη,
σχετικά µε τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία
για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Β. Λεβέντη, Χ. Καραγιαννίδη και Α. Παπαχριστόπουλου. τόµ. Ι', σ. 7523-7524.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κοτζιά, Κ. Μορφίδη, Β. Κόκκαλη, Κ. Δουζίνα, Γ. Σταθάκη, Ν.
Δένδια, Α. Ασηµατοπούλου, Γ. Γερµενή, Ε. Καρακώστα, Η.
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Κασιδιάρη, Ι. Αϊβατίδη, Ν. Κούζηλου, Α. Γρέγου, Ν. Μίχου,
Κ. Μπαρµπαρούση, Ι. Σαχινίδη, Π. Ηλιόπουλου, Σ. Βλάχου, Ι. Λαγού, Ν. Μιχαλολιάκου, Ε. Ζαρούλια, Χ. Παππά,
Η. Παναγιώταρου και Χ. Χατζησάββα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές
ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ', σ. 81228147.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Κουρουµπλή, Ν. Παππά, Χ. Σπίρτζη, Π. Καµµένου, Δ. Ρίζου, Γ.
Πάλλη, Γ. Κατρούγκαλου, Θ. Θεοχάρη, Γ. Ψαριανού, Α.
Σαµαρά, Ε. Κόνσολα, Σ. Καλαφάτη, Ι. Πλακιωτάκη, Ι. Κεφαλογιάννη, Γ. Κασαπίδη, Β. Γιόγιακα, Μ. Χαρακόπουλου,
Α. Μπούρα, Ε. Ράπτη, Κ. Γκιουλέκα, Ν. Κεραµέως και Δ.
Κυριαζίδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ', σ. 8748-8771.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Φωτίου, Ε. Τσακαλώτου και Α. Ξανθού, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναγούλη και Ν. Παπαδόπουλου. τόµ. ΙΒ', σ. 8884-8887.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κοτζιά, Ν. Παππά, Γ. Βαρεµένου, Α. Γκαρά, Δ. Ρίζου, Κ. Μορφίδη, Ο. Τελιγιορίδου, Ι.. Θεοφύλακτου, Γ. Κατρούγκαλου,
Κ. Σέλτσα, Μ. Θελερίτη, Μ. Σαλµά, Σ. Βούλτεψη, Σ. Κεδίκογλου και Μ. Βορίδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η' και Θ' Αντιπροέδρων της Βουλής. τόµ. ΙΓ', σ. 9820-9835.
Ανακοινώνονται σφραγισµένες επιστολές των Βουλευτών
κ.κ. Ν. Κοτζιά, Ν. Παππά, Ν. Τόσκα, Σ. Βούλτεψη, Γ. Βαρεµένου, Μ. Σαλµά, Μ. Βορίδη, Α. Γκαρά, Δ. Ρίζου, Σ. Κεδίκογλου, Κ. Μορφίδη, Ο. Τελιγιορίδου, Ι. Θεοφύλακτου,
Μ. Θελερίτη, Γ. Κατρούγκαλου και Κ. Σέλτσα, σχετικά
µε τη συµµετοχή τους στη µυστική ψηφοφορία για την
άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Άµυνας κ.
Γιάννου Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10.3.2017 πρόταση, κατόπιν και
του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
και σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
άρθρα του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών",
όπως ισχύουν, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού
της Βουλής». τόµ. ΙΓ', σ. 9911-9927.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Τριανταφυλλίδη, Π. Καµµένου, Γ. Αµυρά, Σ. Λυκούδη, Π. Βράντζα, Ν. Κοτζιά, Α. Μιχαηλίδη, Α. Μάρκου, Μ. Αντωνίου, Α.
Ασηµακοπούλου, Ε. Αυγενάκη, Μ. Βορίδη, Ν. Δένδια, Γ.
Καρασµάνη, Ι. Κεφαλογιάννη, Κ. Κουκοδήµου, Θ. Μπακογιάννη, Ε. Ράπτη, Κ. Σκρέκα, Ο. Κεφαλογιάννη, Ε. Βενιζέ-

λου, Ο. Κωνσταντινόπουλου, Κ. Σκανδαλίδη, Μ. Τζελέπη,
Κ. Κοντογεώργο, Μ. Σαλµά και Α. Κατσανιώτη, σχετικά µε
τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΕ', σ. 10922-10950.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Φωτίου, Ε. Κουντουρά, Ι. Καραγιάννη, Γ. Κατρούγκαλου, Α.
Ξανθού, Χ. Παπαδόπουλου, Κ. Μητσοτάκη, Γ. Κουµουτσάκου, Γ. Κασαπίδη, Χ. Σταϊκούρα, Κ. Σκανδαλίδη, Ε. Βενιζέλου, Χ. Κεφαλίδου, Σ. Λυκούδη και Σ. Δανέλλη, σχετικά µε
τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα
µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του
κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά
µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11917-11934.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται η υπ' αριθ. πρωτ. 17375/12081, από 8
Νοεµβρίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, µε θέµα: «Σύσταση και συγκρότηση των
Διαρκών Επιτροπών Μορφωτικών Υποθέσεων και Οικονοµικών Υποθέσεων». τόµ. Γ', σ. 1592-1595.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθ. πρωτ. 17343/12067, από 8
Νοεµβρίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, µε θέµα: «Καθορισµός Αρµοδιότητας
των Διαρκών Επιτροπών Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης και Παραγωγής και Εµπορίου».
τόµ. Γ', σ. 1596-1598.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθ. πρωτ. 17374/12080, από 8
Νοεµβρίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής για τη Β' Σύνοδο της ΙΖ'
Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Γ', σ. 1599-1601.
Ανακοινώνεται η υπ. αριθµ. πρωτοκόλλου 18949/13029,
από 9 Δεκεµβρίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση των
Διαρκών Επιτροπών Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δηµόσιας Διοίκησης,
Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Παραγωγής και Εµπορίου». τόµ. Δ', σ. 3066-3071.
Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσµίας της λειτουργίας για την υποβολή του Πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 144
και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, µέχρι την 16η Ιανουαρίου 2017. τόµ. Ε', σ. 3557.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 172/73 από
11 Ιανουαρίου 2017 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής του απολογισµού και του γενικού ισολογισµού του
Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισµού
του Κράτους». τόµ. Ε', σ. 3947, 3948-3949.
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Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 173/74 από
11 Ιανουαρίου 2017 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και
Συµβάσεων». τόµ. Ε', σ. 3947, 3950-3951.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 174/75 από
11 Ιανουαρίου 2017 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής για την Παρακολούθηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Ε', σ. 3947, 39523953.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 175/76 από
11 Ιανουαρίου 2017 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Υποεπιτροπής για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος
των ναρκωτικών» της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. τόµ. Ε', σ. 3947, 3954-3955.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 176/77 από
11 Ιανουαρίου 2017 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικολάου Βούτση: ««Σύσταση και συγκρότηση της Υποεπιτροπής µε θέµα «το χρέος και η αποµείωσή του» της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων.» τόµ. Ε', σ.
3947, 3956-3957.
Απόφαση παράτασης της προθεσµίας λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της νοµιµότητας
της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και
των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 144 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και για την οποία η Ολοµέλεια έχει ορίσει προθεσµία υποβολής του Πορίσµατός της µέχρι και την 16η Ιανουαρίου
2017. τόµ. Ε', σ. 4044-4046.
Ανακοινώνεται η υπ' αρ. 736/529, από 18 Ιανουαρίου
2017, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου
Βούτση, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από
το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Μόνιµη
Επιτροπή Παρακολούθησης των Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, για τη Β'
Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. ΣΤ', σ. 41104112.
Ανακοινώνεται η υπ' αρ. 737, από 18 Ιανουαρίου 2017,
απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση,
µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Ελληνισµού της Διασποράς, Προστασίας Περιβάλλοντος, Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Περιφερειών, Οδικής Ασφάλειας και Σωφρονιστικού
Συστήµατος και λοιπών δοµών Εγκλεισµού Κρατουµένων
για τη Β' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. ΣΤ',
σ. 4110, 4113-4119.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 964/709, από 23 Ιανουαρίου 2017, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου
Βούτση, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από
το άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής για τη Β' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. ΣΤ', σ. 4220, 4221-4222.
Ανακοινώνονται οι υπ' αριθµόν 965/710 και 966/711, από 23 Ιανουαρίου 2017, αποφάσεις του Προέδρου της
Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε τις οποίες συγκροτήθηκαν
οι προβλεπόµενες από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της
Βουλής Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας και Έρευνας και Τεχνολογίας, αντίστοιχα, για τη

Β' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. ΣΤ', σ.
4220, 4223-4226.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς
και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης
από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. ΣΤ', σ. 4230.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα τρεις
Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οκτώ Βουλευτές του κόµµατός του, υπέβαλαν πρόταση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, για τη συζήτηση του πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου
2017. τόµ. ΣΤ', σ. 4441.
Συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Κανονισµού
της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας
της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και
των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην
Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του 2017. τόµ.
ΣΤ', σ. 4549-4643.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας
και εκατόν σαράντα τρεις Βουλευτές του κόµµατός του και
ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των ΑΝΕΛ κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος,
τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και
το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων, όπως αναφέρονται στην κατατεθείσα πρόταση και όπως προκύπτουν από τα αναφερόµενα στην πρόταση έγγραφα των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου. τόµ. Η', σ. 5689, 5692-5718.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και
επ. του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.
3126/2003 «περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, µε αντικείµενο την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ
ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ
ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους
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ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη
Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον Ν.1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το Ν.2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος
και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ', σ. 6448.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας, γίνεται δεκτή η σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη
Παπαντωνίου, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. τόµ. Θ', σ. 6567.
Απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου,
για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, να αποτελείται από είκοσι ένα µέλη,
µε εκπροσώπηση, κατ' αναλογία της δύναµης, όλων των
Κοινοβουλευτικών Οµάδων, κατ' εφαρµογή του άρθρου
156 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισµού της Βουλής και η
προθεσµία για την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής, καθώς και η υποβολή του πορίσµατός της, να είναι σε
τρεις µήνες από τη συγκρότησή της. τόµ. Θ', σ. 6567.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 143 Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν
πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη 19972014, σύµφωνα µε το άρθρο 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Θ', σ. 6815-6833.
Ανακοινώνεται ότι, σε εκτέλεση της από 28 Μαρτίου
2017 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, συγκροτήθηκε
η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή είκοσι ενός µελών, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5
του ν. 3126/2003 «περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.
3961/2011, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. τόµ. Θ', σ. 6850-6853.
Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και
των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996 µέχρι σήµερα, σύµφωνα µε το άρθρο 68 παράγραφος 2 του Συντάγ-

µατος και 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ', σ.
6887-6896.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παρ. 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού
της Βουλής: α) Επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης
(Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014 και β) Επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, και
οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996 µέχρι σήµερα. τόµ.
Ι', σ. 7033-7129.
Ανακοινώνεται η πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον
χώρο της υγείας, κατά τα έτη 1997-2014. τόµ. Ι', σ. 70347052.
Ανακοινώνεται η πρόταση που κατέθεσε ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης
και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996 µέχρι
σήµερα. τόµ. Ι', σ. 7034, 7053-7061.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του αποτελέσµατος της ονοµαστικής ψηφοφορίας, η πρόταση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης
(Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας, κατά τα έτη 1997-2014, έγινε
δεκτή κατά πλειοψηφία. τόµ. Ι', σ. 7147.
Έγκριση του Σώµατος, επί της πρότασης η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας, κατά τα έτη 1997-2014, να αποτελείται από είκοσι τρία
µέλη, µε εκπροσώπηση, κατ' αναλογία της δύναµης τους, όλων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και των Ανεξαρτήτων,
κατ' εφαρµογή του άρθρου 31 του Κανονισµού της Βουλής
και η προθεσµία για την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και η υποβολή του πορίσµατός της να ολοκληρωθεί σε τρεις µήνες από τη συγκρότηση της Επιτροπής. τόµ.
Ι', σ. 7147.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 4873/3165, από
21 Απριλίου, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, συγκροτήθηκε Εξεταστική Επιτροπή για τη
διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας, κατά τα έτη
1997-2014. τόµ. Ι', σ. 7195-7197.
Οµόφωνη απόφαση του Σώµατος για σύσταση Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δηµογραφικό,
σύµφωνα µε το άρθρο 44, παράγραφος 1 του Κανονισµού
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της Βουλής, κατόπιν του υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου
1829/27/04/2017 αιτήµατος της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά και της οµόφωνης αποδοχής της πρότασης από την Διάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίαση της 4ης Μαΐου
2017. Η σύσταση της ως άνω Επιτροπής θα περιλαµβάνει
είκοσι τρία µέλη, κατ' αναλογία της δύναµης των κοµµάτων
και των Ανεξαρτήτων, µε προθεσµία υποβολής της εκθέσεως µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2017. τόµ. Ι', σ. 7762.
Ανακοινώνεται ότι, µε την από 22 Μαΐου 2017 απόφαση
του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, συγκροτήθηκε η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Δηµογραφικό, µε προθεσµία υποβολής της έκθεσής της την
31η Οκτωβρίου 2017. τόµ. ΙΑ', σ. 8349-8351.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
καταθέτει το Πόρισµά της. τόµ. ΙΓ', σ. 9610-9668.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας, κατά τα έτη 19972014, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 14 και επόµενα του
Κανονισµού της Βουλής, ζητεί τρίµηνη παράταση της λειτουργίας της. τόµ. ΙΓ', σ. 9673.
Συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ.
σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον
ν.1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10.3.2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»). τόµ. ΙΓ', σ. 9851-9986.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας, σχετικά µε την άσκηση ή
µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου, «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10.3.2017 πρόταση», η Βουλή αποφάσισε, ως προς την απιστία τη µη άσκηση ποινικής δίωξης, λόγω παρέλευσης της προθεσµίας του άρθρου 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος και ως προς τη νοµιµοποίηση
εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, την παραποµπή
των έξι υποθέσεων στον αρµόδιο Εισαγγελέα και τη µη άσκηση δίωξης από την ίδια λόγω, αναρµοδιότητάς της. τόµ.
ΙΓ', σ. 9928-9886.
Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευ-

τές του κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση για τη σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, κατά το άρθρο 68 του Συντάγµατος
και 144 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής των Ελλήνων, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων στελεχών και λειτουργών σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση. τόµ.
ΙΓ', σ. 10027-10036.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11859-11939.
Ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11917-11938.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε «την υπόθεση της µπύρας
και αν υπάρχουν επίορκοι στην Επιτροπή Ανταγωνισµού».
τόµ. Ι', σ. 7799.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4442, ΦΕΚ: 230 A' / 07.12.2016). τόµ. Γ', σ. 2136,
2223-2379.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4441, ΦΕΚ:
227 A' / 06.12.2016). τόµ. Γ', σ. 2169, 2253-2305.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη να θεσµοθετηθεί άµεσα ο
ειδικός ακατάσχετος λογαριασµός για όλες τις επιχειρήσεις. τόµ. Ε', σ. 3529.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4469, ΦΕΚ: 62 A' / 03.05.2017). τόµ. Θ', σ. 6947, τόµ. Ι',
σ. 7266-7344, 7345-7386, 7414-7431.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: "άµεση επαναπρόσληψη του απολυµένου
προσωπικού στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου Κρήτης". τόµ. ΙΒ', σ.
8874.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργα-
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σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων της επιχείρησης σούπερ µάρκετ ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ
ΑΕ. τόµ. Ε', σ. 4047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων της επιχείρησης super market «ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ
Α.Ε.Ε.Ε.». τόµ. Ι', σ. 7154.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τη χορήγηση
παράτασης ολοκλήρωσης έργων του προγράµµατος «Ενίσχυση µικροµεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς µεταποίησης, τουρισµού, εµπορίου-υπηρεσιών». τόµ. Β', σ. 1223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την ανάγκη εντάξεως
στους στόχους µειώσεως των προβληµατικών δανείων µικρών επιχειρηµατικών οφειλών. τόµ. ΙΒ', σ. 8670.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για
την απασχόληση δεκαπέντε χιλιάδων ατόµων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα µειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των πενήντα ετών». τόµ. Ε', σ. 3946.
ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την πορεία των έργων και
των µελετών για το 5ο ΣΕΣ (ΕΣΠΑ) στο Νοµό Φλώρινας.
τόµ. ΣΤ', σ. 4449.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
του έργου επέκτασης της διώρυγας του ποταµού Πηνειού
στη Δυτική Αχαΐα. τόµ. Ζ', σ. 5100.
ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «αδικαιολόγητη καθυστέρηση του Υπουργείου στο αίτηµα του Δήµου Κιλκίς για την ανάληψη του έργου "Συντήρηση και Αναβάθµιση του Εθνικού Σταδίου Κιλκίς"». τόµ. Ι', σ. 7445.
ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις διαδικασίες
και την υλοποίηση του έργου εκτροπής του Πλατύ ποταµού
για την ενίσχυση του Φράγµατος Φανερωµένης. τόµ. Δ', σ.
2416.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε την κατασκευή του έργου,
«Παράκαµψη Χαλκίδας, τµήµα Ν. Λάµψακος - Ψαχνά».
τόµ. Η', σ. 5524.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε θέµα: «Εργαζόµενοι και συνταξιούχοι βιώνουν καθηµερινά τα κενά και τα βάρη του νέου ασφαλιστικού». (Επερωτώντες: Τριάντα έξι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Η', σ. 5685.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην καταβολή του επιδόµατος ανεργίας των εποχιακά εργαζοµένων. τόµ. Η', σ. 5511.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του Γενικού Νοσοκοµείου Βόλου που εκκρεµούν
από το 2014. τόµ. Γ', σ. 1940.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά α) µε τις κυβερνητικές υποσχέσεις για τη µοναδική βιοµηχανία λιπασµάτων στην Ελλάδα
και β) µε τους εκατόν ογδόντα (180) εργαζόµενους του εργοστασίου λιπασµάτων Νέας Καρβάλης στην Περιφερειακή
Ενότητα Καβάλας που εδώ και πέντε µήνες βρίσκονται σε
αγωνιστικές κινητοποιήσεις. τόµ. Β', σ. 1537.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την προστασία των εργατικών, ασφαλιστικών,
συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των ναυτεργατών και τις
προκλητικές παρεµβάσεις εφοπλιστών-Κυβέρνησης. τόµ.
Ζ', σ. 5353.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη µη καταβολή των δεδουλευµένων στο προσωπικό καθαριότητας του Γενικού Νοσοκοµείου Άρτας. τόµ.
Η', σ. 5604.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Διασφάλιση της καταβολής των οφειλόµενων αποδοχών, κατοχύρωση όλων των ασφαλιστικών δικαιωµάτων και συνέχιση της απασχόλησης των εργαζοµένων του
ξενοδοχείου «ATHENS LEDRA» από τον νέο επιχειρηµατικό όµιλο που το απέκτησε». τόµ. ΙΓ', σ. 9607.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων στη βιοµηχανία παραγωγής επαγγελµατικών ψυγείων «FRIGOGLASS
ΑΒΕΕ» στην Κάτω Αχαΐα του Νοµού Αχαΐας. τόµ. ΙΓ', σ.
9608.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων της επιχείρησης σούπερ µάρκετ ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ
ΑΕ. τόµ. Ε', σ. 4047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων και
την αποτροπή απολύσεων των συµβασιούχων στους δήµους. τόµ. Θ', σ. 6835.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους καπνοπαραγωγούς και εργαζόµενους της επιχείρησης «ΚΑΠΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΕ» στο Κιλκίς. τόµ. Ι', σ. 7151.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων της επιχείρησης super market «ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ
Α.Ε.Ε.Ε.». τόµ. Ι', σ. 7154.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας µε θέµα: «Εργαζόµενοι στις εταιρείες ΠΗΓΑΣΟΣ,
ΕΘΝΟΣ Α.Ε.». τόµ. ΙΓ', σ. 9424.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Απλήρωτοι εργαζόµενοι στην εταιρεία παραγωγής κτηνιατρικών φαρµάκων «PROVET». τόµ. ΙΓ', σ.
10004.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της
προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4488, ΦΕΚ: 137 A' / 13.09.2017). τόµ.
ΙΕ', σ. 11372, τόµ. ΙΣΤ', σ. 11413-11491, 11493-11582.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη µη καταβολή δεδουλευµένων των εργαζοµένων της εταιρείας «ΣΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στο
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11408.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις εξελίξεις στο πρακτορείο διανοµής Τύπου
«Ευρώπη». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11627.
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΗΛΩΤΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάγκη διάσωσης των επιχειρήσεων και των
επιτηδευµάτων των ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ που έχουν
χρόνιες ασφαλιστικές, οφειλές καθώς και την ανάγκη για
την επανεξέταση του ύψους του προστίµου που επιβάλλεται
για κάθε αδήλωτο εργαζόµενο. τόµ. Β', σ. 978.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (ΠΕΓΕΑΛ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τους συµβασιούχους εργαζόµενους στα περιφερειακά Εργαστήρια Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων (ΠΕΓΕΑΛ).
τόµ. Γ', σ. 1603.
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την παρέµβαση της αστικής Δικαιοσύνης στο συνδικαλιστικό κίνηµα µε την απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που ακυρώνει το 29ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (Μάης 2016). τόµ. Β', σ. 981.
ΕΡΕΥΝΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4429,
ΦΕΚ: 199 A' / 21.10.2016). τόµ. Α', σ. 637-675, 683-746.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς Έρευνας
και Διάσωσης και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4431, ΦΕΚ: 207 A' / 04.11.2016). τόµ. Β', σ.
1468-1522.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,

ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4485, ΦΕΚ: 114 A' /
04.08.2017). τόµ. ΙΔ', σ. 10407, τόµ. ΙΕ', σ. 10741-10813,
10815-10917, 10919-10974.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ:
Πρωθυπουργός
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του κόµµατος "Το Ποτάµι" κ. Σταύρο Θεοδωράκη, σχετικά µε τη
διαφθορά στην Ελλάδα. τόµ. Ζ', σ. 4891.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, σχετικά µε την αύξηση των φαινοµένων της βίας και την έξαρση της εγκληµατικότητας. τόµ.
Ζ', σ. 5073.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασιλείου Λεβέντη, µε θέµα: «Ερώτηµα
αναφορικά µε το Eurogroup». τόµ. Η', σ. 5459.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλειο Λεβέντη, µε θέµα: «Προβλήµατα
στο χώρο της Υγείας». τόµ. Η', σ. 6211.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε το «δηµοσίευµα περί πραγµατοποίησης επίσκεψης στη Βενεζουέλα, το 2013, του τότε Διευθυντή του γραφείου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και νυν Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής». (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής). τόµ. Θ', σ. 6885.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου του Κέντρου "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Γρεβενών που βρίσκεται στην περιοχή Μεράς του Δήµου
Γρεβενών. τόµ. Α', σ. 342.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
αγροτών λόγω τεράστιων καταστροφών που προκλήθηκαν
σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο στην Αρκαδία από τη
θεοµηνία της 25ης Ιουνίου. τόµ. Α', σ. 343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παραχώρηση
στον Δήµο Κέρκυρας του κτηρίου που στεγάζεται ο Δ' Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός. τόµ. Α', σ. 622.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µη καταβολή
αποζηµιώσεων των ροδακινοπαραγωγών του Δ' Διαµερίσµατος του Νοµού Πέλλας και της ευρύτερης περιοχής από
το ρωσικό εµπάργκο. τόµ. Α', σ. 624.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη στήριξη και την
ανάπτυξη της σηροτροφίας στο Σουφλί. τόµ. Α', σ. 625.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πρόβληµα των
µετακινήσεων των εκτιµητών του ΕΛΓΑ που οδηγεί στην οικονοµική ζηµιά των πληγέντων αγροτών. τόµ. Β', σ. 877.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
στην έναρξη υλοποίησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. τόµ. Β', σ. 878.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την έγκυρη κατα-

77
βολή των αποζηµιώσεων στους κτηνοτρόφους του Νοµού
Σερρών για το ζωικό τους κεφάλαιο που έχει πληγεί από
την οζώδη δερµατίτιδα. τόµ. Β', σ. 880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταστροφή
από τις πυρκαγιές στη νήσο Θάσο. τόµ. Β', σ. 988.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αναβάθµιση
της Γεωργικής Σχολής Μεσσαράς στον Νοµό Ηρακλείου.
τόµ. Β', σ. 990.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ενίσχυση των
παραγωγών πράσινης ελιάς του Νοµού Χαλκιδικής. τόµ. Β',
σ. 991.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από τις καταστροφές των ελαιόδεντρων
στην πυρκαγιά στο Νοµό Λάρισας. τόµ. Β', σ. 992.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στην πληρωµή της ενιαίας ενίσχυσης. τόµ. Γ', σ. 1602.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τους συµβασιούχους εργαζόµενους στα περιφερειακά Εργαστήρια Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων (ΠΕΓΕΑΛ).
τόµ. Γ', σ. 1603.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη στελέχωση και
αξιοποίηση του Δενδροκοµικού Σταθµού Πόρου. τόµ. Γ', σ.
1770.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την είσπραξη της
συνδεδεµένης ενίσχυσης σε ριζοπαραγωγούς της περιοχής
στην Ανθήλη του Νοµού Φθιώτιδας. τόµ. Γ', σ. 1929.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων από τις έντονες βροχοπτώσεις στο Νοµό
Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Γ', σ. 1931.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη για
λήψη συγκεκριµένων µέτρων για την παράκτια αλιεία. τόµ.
Γ', σ. 1932.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καταστροφές
στην αγροτική παραγωγή από τις βροχοπτώσεις-χαλαζοπτώσεις-πληµµύρες στον νοµό Τρικάλων. τόµ. Γ', σ. 1934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παραχώρηση
χρήσης αγροκτήµατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών µε σκοπό την ανάδειξη, διατήρηση και επιδεικτική λειτουργία του παραδοσιακού νερόµυλου στον Άγιο Γερµανό Πρεσπών. τόµ. Γ', σ.
2157.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µη καταβολή
της βασικής ενίσχυσης σε χιλιάδες αγρότες. τόµ. Γ', σ.
2158.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την άµεση καταβολή της εξισωτικής αποζηµιώσεως του 2016 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικαιούχους. τόµ. Γ', σ. 2159.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόφαση
924/21.5.2016 για τους όρους επιλεξιµότητας των δικαιούχων συνδεδεµένης ενίσχυσης ρυζιού. τόµ. Γ', σ. 2160.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παράταση µίσθωσης των αγροτεµαχίων των όµορων τοπικών κοινοτήτων της πρώην Λίµνης Αγουλινίτσας της περιφερειακής ενότητας Ηλείας. τόµ. Γ', σ. 2161.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αύξηση του
ποσού της συνδεδεµένης ενίσχυσης ανά στρέµµα για τα
πορτοκάλια προς χυµοποίηση. τόµ. Γ', σ. 2246.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις διαδικασίες
και την υλοποίηση του έργου εκτροπής του Πλατύ ποταµού
για την ενίσχυση του Φράγµατος Φανερωµένης. τόµ. Δ', σ.
2416.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των εξατοµικευµένων εκτιµήσεων του ΕΛΓΑ στους θεοµηνιόπληκτους της Ηλείας. τόµ. Ε', σ. 3621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την υλοποίηση
των προγραµµάτων καταρροϊκού και µελιταίου πυρετού στη
Λέσβο και τη λειτουργία της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. τόµ.
Ε', σ. 3622.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
στους ελαιοπαραγωγούς λόγω ακαρπίας και δάκου. τόµ. Ε',
σ. 3958.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην αποζηµίωση των πληγέντων αγροτών της Αρκαδίας από τη θεοµηνία της 25ης Ιουνίου. τόµ. Ε', σ. 3960.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
στις εκτιµήσεις ζηµιών από τον ΕΛΓΑ στον Νοµό Κιλκίς.
τόµ. ΣΤ', σ. 4219.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ελληνοποίηση προϊόντων ζωικής προέλευσης. τόµ. ΣΤ', σ. 4441.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
δράσης για την αντιµετώπιση της γρίπης των πτηνών. τόµ.
ΣΤ', σ. 4444.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
στο 100% των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Λέσβου
για τις µεγάλες ζηµιές από τον χιονιά και τον παγετό. τόµ.
ΣΤ', σ. 4445.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης αποζηµίωσης των ελαιοπαραγωγών και παραγωγών
µανταρινιών ποικιλίας «κληµεντίνη» στην Αργολίδα. τόµ.
ΣΤ', σ. 4675.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τις καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες σε περιοχές
της Κρήτης λόγω των χιονοπτώσεων και του παγετού. τόµ.
ΣΤ', σ. 4677.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κατάργηση
της ΠΟΠ ελιάς Καλαµάτας. τόµ. ΣΤ', σ. 4679.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την «τεράστια έξαρση του φαινοµένου των παράνοµων ελληνοποιήσεων αγροτικών προϊόντων». τόµ. Ζ', σ. 5008.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
των πατατοκαλλιεργητών του Λεκανοπεδίου του Κάτω Νευροκοπίου στον Νοµό Δράµας. τόµ. Ζ', σ. 5091.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αναβολή των
προκηρύξεων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης.
τόµ. Ζ', σ. 5093.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη σύνταξη εθνικού σχεδίου για τη στήριξη της βαµβακοκαλλιέργειας. τόµ.
Ζ', σ. 5099.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
του έργου επέκτασης της διώρυγας του ποταµού Πηνειού
στη Δυτική Αχαΐα. τόµ. Ζ', σ. 5100.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στην εφαρµογή του Μέτρου 11 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στη Βιολογική Κτηνοτροφία. τόµ. Η', σ. 5512.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προµήθεια
των φυτοπροστατευτικών φαρµάκων που ακυρώνει το συλλογικό πρόγραµµα δακοκτονίας. τόµ. Η', σ. 5515.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αναθεώρηση
της τρέχουσας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) µετά το 2020. τόµ. Η',
σ. 5968.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πρόβλεψη αντιχαλαζικής προστασίας. τόµ. Θ', σ. 6363.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη θέση των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασµού τροφίµων. τόµ. Θ', σ.
6364.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εκδήλωση
κρουσµάτων γρίπης των πτηνών σε οικόσιτες εκµεταλλεύσεις. τόµ. Θ', σ. 6432.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επικείµενη
εκκαθάριση ανενεργών αγροτικών συνεταιρισµών και την
αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων τους. τόµ. Θ', σ.
6433.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ένταξη όσο το
δυνατόν περισσότερων αιτούντων στο πρόγραµµα νέων γεωργών χωρίς µείωση του ποσού ενίσχυσης κ.λπ. τόµ. Ι', σ.
7729.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των δενδροκαλλιεργητών της Περιφερειακής Ενότητας
Πέλλας για ζηµιές που υπέστησαν οι παραγωγές τους από
τον παγετό το τριήµερο 20-22 Απριλίου. τόµ. Ι', σ. 7731.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την άµεση πληρωµή των δικαιούχων παραγωγών βιολογικής γεωργίας κτηνοτροφίας του Νοµού Κιλκίς. τόµ. ΙΑ', σ. 7871.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εξαίρεση του
Έβρου και της Σαµοθράκης από την έκτακτη ενίσχυση σε
παραγωγούς γάλακτος σε νησιά που αντιµετωπίζουν προβλήµατα λόγω µεταναστευτικών ροών. τόµ. ΙΑ', σ. 7872.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πότε θα γίνουν
οι πληρωµές της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
τόµ. ΙΑ', σ. 7874.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: α) µε θέµα:
«Σε απόγνωση χιλιάδες αγρότες που ενοικίασαν γη µε δικαιώµατα (Φόρµα 6) -δύο χρόνια τώρα δεν έχουν λάβει ενισχύσεις» και β) σχετικά µε τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αγρότες. τόµ. ΙΑ', σ. 7887.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
στις διαδικασίες εφαρµογής του υποµέτρου 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών". τόµ. ΙΑ', σ. 7891.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την «κατακράτηση µέρους των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω αδυναµίας καταβολής εισφοράς στον Γενικό Οργανισµό Εγγείων
Βελτιώσεων». τόµ. ΙΑ', σ. 7893.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παράταση υποβολής δηλώσεων σε αγρότες που υπέστησαν ζηµιές από
τον παγετό στον Δήµο Αγιάς του Νοµού Λάρισας. τόµ. ΙΑ',
σ. 8335.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
µη οµαλής καρποφορίας οπωροφόρων δέντρων σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. τόµ. ΙΑ', σ. 8337.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα προκήρυξης του Μέτρου 5.2 και τη χρήση του για
την αποκατάσταση ζηµιών σε πληγείσες από ακραία καιρικά φαινόµενα θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις. τόµ. ΙΒ', σ.
8619.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των παραγωγών της Χαλκιδικής για την καταστροφή των αροτραίων καλλιεργειών. τόµ. ΙΒ', σ. 8621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
αµπελουργών, ελαιοπαραγωγών και άλλων παραγωγών για
τις ζηµιές που υπέστησαν. τόµ. ΙΒ', σ. 8622.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πιστοποιητικό
επαγγελµατικής ικανότητας οδηγών και συνοδών του ΥΠΑΑΤ. τόµ. ΙΒ', σ. 8626.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: "Διασταυρωτικοί έλεγχοι ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας". τόµ.
ΙΒ', σ. 8867.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επιδότηση
των βιοκαλλιεργητών. τόµ. ΙΒ', σ. 8877.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτι-
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κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αποζηµίωση των
αγροτών στο Αλεποχώρι, στα Πηγαδάκια, στα Βούρβουρα
και στη Βλαχοκερασιά Δήµου Τριπόλεως Αρκαδίας, µετά τη
θεοµηνία που προκάλεσε ολική καταστροφή στις 11 Ιουνίου». τόµ. ΙΓ', σ. 9390.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Προβλήµατα και
προοπτικές του κλάδου της βουβαλοτροφίας». τόµ. ΙΓ', σ.
9392.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης λήψης µέτρων ενίσχυσης των ελαιοπαραγωγών λόγω
των ζηµιών στην καρπόδεση των ελαιόδεντρων στην Αργολίδα. τόµ. ΙΓ', σ. 9600.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Τρέχοντα ζητήµατα αγροτικής ανάπτυξης στο νοµό Ηρακλείου («Φόρµα 6»
Γεωργική Σχολή Μεσσαράς, διαχείριση υδάτινων πόρων)».
τόµ. ΙΓ', σ. 9601.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ποιο το σχέδιο της
Κυβέρνησης για την έγγειο αναδιάρθρωση στην ελληνική
γεωργία;» τόµ. ΙΓ', σ. 9993.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Σοβαρή απειλή
για τις καλλιέργειες της Αρκαδίας η σφήκα της καστανιάς».
τόµ. ΙΓ', σ. 9995.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις του προγράµµατος οργανωµένης δακοκτονίας στην
Περιφέρεια Κρήτης. τόµ. ΙΓ', σ. 9996.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Εµπορία πυρηνόκαρπων 2017». τόµ. ΙΓ', σ. 9998.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Χαλαζοπτώσεις
στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας». τόµ. ΙΓ', σ. 10000.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ανάγκη άµεση επίσπευσης των διαδικασιών αποζηµίωσης των αγροτών του
Νοµού Τρικάλων που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόµενα». τόµ. ΙΓ', σ. 10002.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον κίνδυνο απένταξης του παραδοσιακού ούζου Καλαµάτας από τον κατάλογο προϊόντων προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης.
τόµ. ΙΓ', σ. 10003.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αντί για µέτρα
στήριξης της ελληνικής κτηνοτροφίας, εξαίρεση των σύνθετων ζωοτροφών από τη µείωση του ΦΠΑ». τόµ. ΙΔ', σ.
10147.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας των ΤΟΕΒ (Τοπικός Οργανισµός Εγγείων
Βελτιώσεων) - ΓΟΕΒ (Γενικός Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων)». τόµ. ΙΔ', σ. 10157.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: "Επιλαχόντες Μέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 20142020". τόµ. ΙΔ', σ. 10374.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ανάγκη άµεσης

διευθέτησης των κόκκινων αγροτικών δανείων». τόµ. ΙΔ', σ.
10377.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις επιπτώσεις στη
βαµβακοκαλλιέργεια από τη µείωση ορίων υπολειµµάτων
της δραστικής ουσίας "mepiquat chloride". τόµ. ΙΣΤ', σ.
11821.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την παρέµβαση της αστικής Δικαιοσύνης στο συνδικαλιστικό κίνηµα µε την απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που ακυρώνει το 29ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (Μάης 2016). τόµ. Β', σ. 981.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την παραβίαση του Συντάγµατος για µη υποχρεωτική αποχώρηση ανωτάτων δικαστικών λειτουργών. τόµ. Β', σ.
982.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την γονική ισότητα - συνεπιµέλεια τέκνων. τόµ. Β', σ.
983.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε το αίτηµα κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων από
την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. τόµ. Β', σ. 1018.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την εισαγγελική έρευνα για την επιβολή των capital
controls. τόµ. Γ', σ. 1804.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε το "προκλητικό κάψιµο της ελληνικής σηµαίας σε ζωντανή τηλεοπτική µετάδοση". τόµ. ΣΤ', σ. 4186.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη δράση της οργάνωσης «Ελλήνων Συνέλευσις» και τον
ιδρυτή της Αρτέµη Σώρρα. τόµ. ΣΤ', σ. 4655.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την άµεση ανάγκη µετεγκατάστασης του Ειρηνοδικείου
Κιλκίς. τόµ. ΣΤ', σ. 4665.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη γονική ισότητα και τη συνεπιµέλεια των τέκνων. τόµ.
Ζ', σ. 5094.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Τόσα χρόνια γιατί δεν βρήκαν τους ενόχους των θαλασσοδανείων ενώ το πόρισµα Καλούδη παραπέµπει τους
πρωταγωνιστές µε ονοµατεπώνυµα και διευθύνσεις στο εδώλιο του κατηγορουµένου»; τόµ. Η', σ. 5561.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη διαπλοκή στις κρατικές επιτροπές και στη Δικαιοσύνη
και των νέων ένορκων καταγγελιών του Ανδρέα Μαρτίνη από τον Κορυδαλλό. τόµ. Η', σ. 5563.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αποσυµφόρηση των φυλακών και την αύξηση της εγκληµατικότητας. τόµ. Θ', σ. 6839.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα
«τροπολογία σκάνδαλο για τους τραπεζίτες». τόµ. ΙΑ', σ.
8339.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Αντιθεσµικές παρεµβάσεις στο έργο της Δικαιοσύνης
από τον κ. Πάνο Καµµένο». τόµ. ΙΓ', σ. 9454.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Καταγγελίες για παρεµβάσεις στο έργο της δικαιοσύνης σχετικά µε την υπόθεση Noor 1». τόµ. ΙΓ', σ. 9457.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη συνεπιµέλεια τέκνων. τόµ. ΙΓ', σ. 9460.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την προσωρινή δικαστική προστασία απολυµένου. τόµ.
ΙΓ', σ. 9462.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Διευκρίνιση ως προς το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται το κατά το άρθρο 199 παράγραφος 4 του ν. 2717/1999
τέλος δικαστικού ενσήµου το οποίο καταβάλλεται προκειµένου να καταστούν οι τελεσίδικες και οι ανέκκλητες αναγνωριστικές αποφάσεις καταψηφιστικές». τόµ. ΙΔ', σ. 10302.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αυστηροποίηση των ποινών που επιβάλλονται σε καταστροφείς πολιτιστικών µνηµείων, δηµόσιας και ιδιωτικής
περιουσίας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11617.
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις προσλήψεις µε τη
διαδικασία του άρθρου 63 ν.4430/2016. τόµ. Θ', σ. 6664.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις προσλήψεις στον
κλάδο φύλαξης αρχαιολογικών χώρων και µουσείων. τόµ.
Θ', σ. 6834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον περιορισµό προσλήψεων σε όλους τους Φορείς και τα νοµικά πρόσωπα της
Κεντρικής Διοίκησης. τόµ. ΙΒ', σ. 8879.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον προγραµµατισµό
προσλήψεων κάθε ειδικότητας στους Δήµους και τις καθυστερήσεις στην ενηµέρωση της Απογραφής. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11819.
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την απαξίωση των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων. τόµ. Β', σ. 996.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά «µε την κατασπατάληση ευρωπαϊκής
χρηµατοδότησης-ακατάλληλη σίτιση προσφύγων». τόµ. Ζ',
σ. 4921.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την άµεση ενηµέρωση για τον σχεδιασµό προµήθειας νέων εξοπλιστικών προγραµµάτων.
τόµ. Η', σ. 5517.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις εκτιµήσεις για έσοδα από την
εκµετάλλευση ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Η', σ. 5520.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την απαξίωση των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων (ΕΑΣ) µε την παραχώρηση της καταστροφής παλαιών πυροµαχικών σε ιδιώτη. τόµ. Θ', σ.
6256.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Επικοινωνία του Υπουργού Εθνικής
Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου µε τον ισοβίτη κ. Γιαννουσάκη». τόµ. ΙΓ', σ. 9449.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Πρόταση αξιοποίησης πρώην Στρατιωτικού Νοσοκοµείου 409». τόµ. ΙΔ', σ. 10409.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, «αναφορικά µε το ύψος της αντικειµενικής αξίας των προς αξιοποίηση ακινήτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11666.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: Στρατόπεδα «Εµµανουήλ Παππά»
και «Παπαλουκά». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11669.
Υπουργείο Εξωτερικών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ενέργεια εθνικής µειοδοσίας από την
απουσία ελληνικής σηµαίας σε συνάντηση του Πρωθυπουργού µε τον Πρόεδρο της Τουρκίας. τόµ. Β', σ. 986.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την προσπάθεια υφαρπαγής της ακίνητης
περιουσίας Ελλήνων στη Χειµάρρα, που εξισούται µε ξεριζωµό. τόµ. Γ', σ. 1896.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την προσπάθεια υφαρπαγής ακίνητης περιουσίας Ελλήνων στη Χειµάρρα που εξισούται µε ξεριζωµό. τόµ. ΣΤ', σ. 4453.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις «δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού
Εξωτερικών για προεκλογικές συγκεντρώσεις τουρκικών
κοµµάτων στην Ελλάδα». τόµ. Θ', σ. 6356.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις «προεκλογικές συγκεντρώσεις Τούρκων αξιωµατούχων στην Ελλάδα». τόµ. Θ', σ. 6358.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών µε θέµα: «Η άρνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης στην
πρόσκληση της Εσθονίας για συµµετοχή της Γενικής Γραµµατείας Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων σε συνέδριο µε τίτλο: "Η
κληρονοµιά στον 21ο αιώνα των εγκληµάτων που διαπράχθηκαν από τα κοµµουνιστικά καθεστώτα"». τόµ. ΙΕ', σ.
11375.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την προστασία και ασφάλεια των κατοίκων των Αχαρνών. τόµ. ΙΕ', σ. 11379.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: "Στάση ελληνικής κυβέρνησης έναντι της
συνεχιζόµενης αδιαλλαξίας της ΠΓΔΜ". τόµ. ΙΣΤ', σ.
11968.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αύξηση του ορίου για τον συµψηφισµό οφειλών των ασφαλισµένων του ΟΓΑ. τόµ. Α', σ. 73.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των εργαζοµένων
κατά τη διάρκεια της επίσχεσης εργασίας. τόµ. Α', σ. 74.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργα-
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σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση τριών εξαιρετικά σηµαντικών έργων για τη λειτουργία του ΙΚΑ. τόµ.
Α', σ. 347.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το «πάγωµα» των ληξιπρόθεσµων οφειλών σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. τόµ. Α', σ. 626.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την απόσυρση υπουργικής απόφασης για κατάργηση του δικαιώµατος χορήγησης του εφάπαξ των ξενοδοχοϋπαλλήλων στην 20ετία. τόµ. Β', σ. 976.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάγκη διάσωσης των επιχειρήσεων και των
επιτηδευµάτων των ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ που έχουν
χρόνιες ασφαλιστικές, οφειλές καθώς και την ανάγκη για
την επανεξέταση του ύψους του προστίµου που επιβάλλεται
για κάθε αδήλωτο εργαζόµενο. τόµ. Β', σ. 978.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον υπολογισµό των κύριων συντάξεων του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (ΝΑΤ). τόµ. Β', σ. 1227.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάγκη απάλειψης ή τροποποίησης εδαφίων
της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του νόµου «Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία» εξαιτίας υπερµέτρου διευρύνσεως της ευθύνης απλών µελών Κοινωνικής Συνεταιριστικής επιχείρησης (Κοιν.Σ.επ.) για υποχρεώσεις του Διαχειριστή ή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής προς το Δηµόσιο και τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Β', σ.
1459.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά α) µε τις κυβερνητικές υποσχέσεις για τη µοναδική βιοµηχανία λιπασµάτων στην Ελλάδα
και β) µε τους εκατόν ογδόντα (180) εργαζόµενους του εργοστασίου λιπασµάτων Νέας Καρβάλης στην Περιφερειακή
Ενότητα Καβάλας που εδώ και πέντε µήνες βρίσκονται σε
αγωνιστικές κινητοποιήσεις. τόµ. Β', σ. 1537.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των συντάξεων των
ενστόλων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, µετά την
ένταξή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ). τόµ. Γ', σ. 1807.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την έκδοση των διευκρινιστικών εγκυκλίων του
ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατοςΡυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων
και άλλες διατάξεις», προκειµένου να χορηγηθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις στους νέους συνταξιούχους.
τόµ. Γ', σ. 1897.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις ασφαλιστικές διευκολύνσεις επιχειρήσεων,
εργοδοτών ή ασφαλισµένων των Δήµων της Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου και Ναυπακτίας λόγω των φυσικών καταστροφών στις 21 και 22/10/2016. τόµ. Γ', σ. 1936.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την υποχρεωτική ασφάλιση των µικρών δραστηριοτήτων σε χωριά κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων. τόµ.
Γ', σ. 1937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την κατάργηση του δικαιώµατος των ξενοδοχοϋπαλλήλων να λαµβάνουν εφάπαξ µε τη συµπλήρωση 20
χρόνων Ασφάλισης και τις νέες µειώσεις της τάξης του
20%. τόµ. Γ', σ. 2248.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη µη καταβολή του εφάπαξ στους Δικηγόρους
των Αθηνών. τόµ. Δ', σ. 2413.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις συνδικαλιστικές διώξεις στο Γηροκοµείο Αθηνών. τόµ. Δ', σ. 2687.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. τόµ. Ε', σ. 3932.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις πολιτικές της πολιτείας για τις πολύτεκνες και
τρίτεκνες οικογένειες και την αντιµετώπιση του δηµογραφικού ζητήµατος της χώρας. τόµ. Ε', σ. 3943.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για
την απασχόληση δεκαπέντε χιλιάδων ατόµων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα µειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των πενήντα ετών». τόµ. Ε', σ. 3946.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη βελτίωση των προϋποθέσεων απονοµής της
προνοιακής σύνταξης σε ανασφάλιστους υπερήλικες. τόµ.
Ε', σ. 4046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων της επιχείρησης σούπερ µάρκετ ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ
ΑΕ. τόµ. Ε', σ. 4047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την καθυστέρηση προγραµµάτων κοινωφελούς
εργασίας για διακόσιους εβδοµήντα τέσσερις δήµους και
καταγγελίες για τη διαχείριση των προγραµµάτων που ήδη
εφαρµόζονται στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων. τόµ.
ΣΤ', σ. 4184.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη δυνατότητα τροποποίησης της συγκεκριµένης
διάταξης (άρθρο 12 του ν. 4387/2016) που πλήττει ιδιαιτέρως τις περιπτώσεις όπου η σύζυγος του θανόντος δεν εργάζεται. τόµ. ΣΤ', σ. 4662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη µη συµµετοχή εκπροσώπων των ασφαλισµένων στο Διοικητικό Συµβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Ζ', σ. 4771.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργα-
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σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας του Ιδρύµατος «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» λόγω της κρατικής υποχρηµατοδότησης. τόµ. Ζ', σ. 4916.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την προστασία των εργατικών, ασφαλιστικών,
συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των ναυτεργατών και τις
προκλητικές παρεµβάσεις εφοπλιστών-Κυβέρνησης. τόµ.
Ζ', σ. 5353.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα µεγάλα προβλήµατα και τις άδικες χρεώσεις
υψηλών ασφαλιστικών εισφορών. τόµ. Ζ', σ. 5354.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αναδροµική ασφάλιση αγροεργατών µε εργόσηµα που δεν εκδόθηκαν. τόµ. Ζ', σ. 5356.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την επαναλειτουργία του Συµβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Η', σ. 5470.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην καταβολή του επιδόµατος ανεργίας των εποχιακά εργαζοµένων. τόµ. Η', σ. 5511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την καταβολή εισφορών των Ελεύθερων Επαγγελµατιών. τόµ. Η', σ. 5586.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης του Υφυπουργού κ.
Πετρόπουλου για κατασχέσεις σε µικροοφειλέτες. τόµ. Η',
σ. 5588.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την πρωτοφανή καθυστέρηση στην απονοµή νέων συντάξεων. τόµ. Η', σ. 5674.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αναστολή του ασφαλιστικού νόµου για τα
«µπλοκάκια» µέχρι την άρση των αδικιών που προκαλούνται από τη στρεβλή εφαρµογή του. τόµ. Η', σ. 5676.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τροποποίηση
του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 περί περικοπής των συντάξεων, ακόµη και για ελάχιστο αγροτικό εισόδηµα ή και
αναστολή καταβολής σύνταξης για αιρετούς αυτοδιοίκησης.
τόµ. Η', σ. 5678.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τους εργαζόµενους και αυτοαπασχολούµενους
µε δελτία παροχής υπηρεσιών. τόµ. Η', σ. 5743.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την «υποβάθµιση των Υπηρεσιών του Ενιαίου
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) της Ναυπάκτου».
τόµ. Η', σ. 5745.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις «νέες περικοπές συντάξεων στους συνταξιού-

χους, αγρότες και µη, που απασχολούνται σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις». τόµ. Η', σ. 5746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων, ώστε να σταµατήσει η κατάσταση να πληρώνουν εισφορές για το 2017 οι ασφαλισµένοι
του ΟΓΑ που από 1-1-2017 έχει διακοπεί η ασφάλισή τους
λόγω συνταξιοδότησης. τόµ. Θ', σ. 6250.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την πρόθεση του Υπουργείου να υποβαθµίσει το
υποκατάστηµα πρώην ΙΚΑ -νυν ΕΦΚΑ- στα Νέα Μουδανιά
Χαλκιδικής. τόµ. Θ', σ. 6350.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον Οργανισµό Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). τόµ. Θ', σ. 6361.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη βιώσιµη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών
προς το δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία και τους δήµους,
ανάλογα µε τις δυνατότητες του οφειλέτη. τόµ. Θ', σ. 6668.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Θ', σ. 6809.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ουσιαστική κατάργηση των συντάξεων χηρείας. τόµ. Θ', σ. 6859.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους καπνοπαραγωγούς και εργαζόµενους της επιχείρησης «ΚΑΠΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΕ» στο Κιλκίς. τόµ. Ι', σ. 7151.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων της επιχείρησης super market «ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ
Α.Ε.Ε.Ε.». τόµ. Ι', σ. 7154.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάγκη άµεσης έκδοσης απόφασης για τους
υπό συνταξιοδότηση αγρότες. τόµ. Ι', σ. 7189.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον πλειστηριασµό από τον ΕΦΚΑ ακινήτου ιδιοκτησίας «αγροτικού συνεταιρισµού δωδεκανήσου». τόµ. Ι',
σ. 7262.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάγκη εξεύρεσης λύσης για την έκδοση συντάξεων, των υπό συνταξιοδότηση ασφαλισµένων του ΕΦΚΑ µη µισθωτών και αγροτών που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές. τόµ. Ι', σ. 7264.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την απόδοση συντάξεων χηρείας για συζύγους
πεσόντων στρατιωτικών εν ώρα υπηρεσίας. τόµ. Ι', σ. 7409.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την άµεση έκδοση εγκυκλίου για την µη περικο-
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πή των συντάξεων (ανεξαρτήτως ταµείου) λόγω αγροτικής
δραστηριότητας ή επιδότησης που προϋπήρχε της 12ης
Μαΐου του 2016. τόµ. Ι', σ. 7410.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάγκη άµεσης έκδοσης εγκυκλίου που διευκρινίζει σε ποιες περιπτώσεις περικόπτεται η σύνταξη (ανεξαρτήτως ταµείου) λόγω αγροτικής δραστηριότητας ή επιδότησης. τόµ. Ι', σ. 7746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Να απεγκλωβιστούν οι πενήντα χιλιάδες υπό συνταξιοδότηση συµπολίτες µας του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ, οι οποίοι σήµερα είναι χωρίς εισόδηµα και χωρίς σύνταξη».
τόµ. Ι', σ. 7803.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «επιβεβληµένη η εφαρµογή της ρύθµισης των 120
δόσεων για όλες τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τα Ασφαλιστικά Ταµεία, ανεξάρτητα από την ένταξη στις διαδικασίες
εξωδικαστικού συµβιβασµού». τόµ. ΙΑ', σ. 7869.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Υπεξαίρεση στην οικονοµική διαχείριση του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Δράµας». τόµ. ΙΑ', σ.
8466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «εκτέλεση Προϋπολογισµού ΕΦΚΑ και εισπραξιµότητα εισφορών». τόµ. ΙΑ', σ. 8502.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αποκατάσταση του δικαιώµατος απονοµής
της σύνταξης χηρείας χωρίς όρους και προϋποθέσεις. τόµ.
ΙΑ', σ. 8504.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «περί κύριας σύνταξης Ελλήνων ναυτικών». τόµ.
ΙΒ', σ. 8624.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις νέες περικοπές συντάξεων στους συνταξιούχους αγρότες και µη, που απασχολούνται σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις. τόµ. ΙΒ', σ. 8625.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: "Σε καθεστώς ανασφάλειας χιλιάδες συνταξιούχοι που έχουν και αγροτικό εισόδηµα, λόγω των διατάξεων για την περικοπή των συντάξεων του Άρθρου 20 του
ν. 4387/2016". τόµ. ΙΒ', σ. 8869.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την άµεση εφαρµογή της ΚΥΑ περί οικονοµικής
ενίσχυσης ΑµεΑ και στους ασφαλισµένους του Δηµοσίου.
τόµ. ΙΓ', σ. 9394.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Απασχόληση συνταξιούχων αναπηρίας». τόµ. ΙΓ',
σ. 9597.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση συνταξιοδοτικών φορέων. τόµ. ΙΓ', σ. 9598.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Να οριστεί άµεσα το νέο Διοικητικό Συµβούλιο
του Οργανισµού Μεσολάβησης και Διαιτησίας». τόµ. ΙΓ', σ.
9603.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε απολύσεις έξι εργατών και εξώδικων απειλών
της εταιρείας «ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε» προς
τους εργαζοµένους. τόµ. ΙΓ', σ. 9605.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Διασφάλιση της καταβολής των οφειλόµενων αποδοχών, κατοχύρωση όλων των ασφαλιστικών δικαιωµάτων και συνέχιση της απασχόλησης των εργαζοµένων του
ξενοδοχείου «ATHENS LEDRA» από τον νέο επιχειρηµατικό όµιλο που το απέκτησε». τόµ. ΙΓ', σ. 9607.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων στη βιοµηχανία παραγωγής επαγγελµατικών ψυγείων «FRIGOGLASS
ΑΒΕΕ» στην Κάτω Αχαΐα του Νοµού Αχαΐας. τόµ. ΙΓ', σ.
9608.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Απλήρωτοι εργαζόµενοι στην εταιρεία παραγωγής κτηνιατρικών φαρµάκων «PROVET». τόµ. ΙΓ', σ.
10004.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας και το σχέδιο κλεισίµατος του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Παίδων
Σκαραµαγκά. τόµ. ΙΔ', σ. 10146.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Στελέχωση των Τµηµάτων Επιθεώρησης Εργασίας». τόµ. ΙΔ', σ. 10150.
Συζήτηση τριών συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: i) "Συνεχίζεται η ταλαιπωρία
για όσους αναµένουν τη σύνταξή τους και χάνονται οι διαθέσιµοι πόροι", ii) "Με τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπονται
ευτελείς συντάξεις, ενώ παραµένουν και εκατοντάδες χιλιάδες σε εκκρεµότητα", και iii) σχετικά µε τις καθυστερήσεις
στην απονοµή συντάξεων και την απώλεια πόρων για την
κοινωνική ασφάλιση. τόµ. ΙΔ', σ. 10151.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Τραγελαφική η κατάσταση στις διαδικασίες συνταξιοδότησης των νέων συνταξιούχων αγροτών και κτηνοτρόφων». τόµ. ΙΔ', σ. 10156.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Εξώθηση χιλιάδων αυτοαπασχολούµενων σε σύνταξη». τόµ. ΙΔ', σ. 10367.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη σύσταση Τοπικής Διεύθυνσης ΕΦΚΑ Λήµνου.
τόµ. ΙΔ', σ. 10368.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Εξαίρεση των δικηγόρων - συνεργατών δικηγορικών εταιρειών που αµείβονται µε δελτίο παροχής υπηρεσιών από τον επιµερισµό ασφαλιστικών εισφορών». τόµ.
ΙΔ', σ. 10370.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον «κίνδυνο για τη µη καταβολή 150 χιλιάδων
εκκρεµών συντάξεων από τον ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΔ', σ. 10372.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την επαναλειτουργία της Παιδικής Στέγης «Κρώσφηλδ». τόµ. ΙΕ', σ. 11385.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Να καταργηθούν οι παρεµβάσεις του
ν.4387/2016 στο καταστατικό του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης του Προσωπικού της Εµπορικής Τράπεζας (ΤΕΑΠΕΤΕ)». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11625.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις εξελίξεις στο πρακτορείο διανοµής Τύπου
«Ευρώπη». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11627.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: "Προβλήµατα εργαζοµένων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΕΛΣΤΑΤ". τόµ. ΙΣΤ', σ. 11971.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: "Αναζητήθηκαν ή όχι εναλλακτικές λύσεις, ώστε
να αποφευχθεί η νέα περικοπή της συνταξιοδοτικής δαπάνης µε τον τελευταίο νόµο 4472/2017;" τόµ. ΙΣΤ', σ. 11973.
Υπουργείο Εσωτερικών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη άµεσων και µόνιµων µέτρων για
την αντιπληµµυρική προστασία της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. τόµ. Γ', σ. 1900.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ανάγκη θέσπισης βιώσιµης ρύθµισης
ληξιπρόθεσµων οφειλών των δηµοτών και δη προς τους
δήµους και τις δηµοτικές επιχειρήσεις. τόµ. Ε', σ. 3943.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη στελέχωση 12 περιφερειακών αεροδροµίων της ελληνογερµανικής κοινοπραξίας FRAPORT
A.E., µε προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος. τόµ. Ε',
σ. 4039.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη δολοφονική επίθεση συµµορίας κατά
του Γραµµατέα ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε',
σ. 4040.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα προβλήµατα στην υδροδότηση του Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας που απειλούν την υγεία των κατοίκων τους. τόµ. ΣΤ', σ. 4097.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων από την πρόσφατη κακοκαιρία στη Σκόπελο και την Αλόννησο. τόµ. ΣΤ', σ. 4100.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την υποστελεχωµένη
Διεύθυνση Αστυνοµίας του Νοµού Σερρών. τόµ. ΣΤ', σ.
4669.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε «ξυλοδαρµούς και χηµικά που µας διδάσκει η Κυβέρνηση τι σηµαίνει Δηµοκρατία». τόµ. ΣΤ', σ.
4671.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την υποβάθµιση-κατάργηση του Τµήµατος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού στον Νοµό Έβρου. τόµ.
ΣΤ', σ. 4672.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη «διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας για
τις εκτεταµένες πυρκαγιές σε Χίο, Εύβοια και Θάσο». τόµ.
ΣΤ', σ. 4674.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την κατάσταση που έχει περιέλθει το Πεδίον του Άρεως και τη λήψη µέτρων για την αναβάθµισή
του. τόµ. Ζ', σ. 5086.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη µονιµοποίηση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης. τόµ. Ζ', σ. 5088.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το σχέδιο αποδυνάµωσης της αστυνοµικής και πυροσβεστικής δύναµης της Μακεδονίας. τόµ. Ζ',
σ. 5089.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την παροχή έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης σε ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για
την αποκατάσταση των καταστροφών εξαιτίας των ακραίων
καιρικών φαινοµένων της 11ης Φεβρουαρίου 2017. τόµ.
Η', σ. 5564.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη σύσταση-λειτουργία του «Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ)» εκ µέρους των µονάδων
πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης. τόµ. Η', σ. 5569.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ίδρυση Λιµενικής Ακαδηµίας στην Αλεξανδρούπολη. τόµ. Η', σ. 5748.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις σχεδιαζόµενες αλλαγές στο νοµικό
πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. τόµ. Η', σ.
5961.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών από φυσικές καταστροφές στον Δήµο Ευρώτα. τόµ. Θ', σ. 6258.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το καθεστώς εντοπιότητας των αστυνοµικών υπαλλήλων. τόµ. Θ', σ. 6368.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων του Νοµού Ζακύνθου. τόµ. Θ', σ. 6437.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη σηµαντική µείωση της πυροσβεστικής
δύναµης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. τόµ.
Θ', σ. 6661.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος των
τροχαίων ατυχηµάτων, την ενίσχυση της κυκλοφοριακής αγωγής και την καλύτερη εφαρµογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). τόµ. Θ', σ. 6662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων και
την αποτροπή απολύσεων των συµβασιούχων στους δήµους. τόµ. Θ', σ. 6835.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτε-
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ρικών, µε θέµα: «απαράδεκτες οι υπηρεσιακές συνθήκες
για τους πυροσβέστες στα περιφερειακά αεροδρόµια της
Fraport». τόµ. Θ', σ. 6860.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των
συµβασιούχων, σε αρκετούς δήµους της χώρας. τόµ. Ι', σ.
7199.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «παραµένει η υγειονοµική και περιβαλλοντική βόµβα των σκουπιδιών στη Ζάκυνθο». τόµ. Ι', σ.
7259.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον καθαρισµό της κοίτης των ποταµών
Τσικνιά, Μυλοπόταµου και Γκαγκαδέλλη στη Λέσβο. τόµ.
ΙΑ', σ. 8354.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: "Επιβεβληµένη η εφαρµογή της ρύθµισης
των εκατόν είκοσι δόσεων για όλες τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους δήµους". τόµ. ΙΒ', σ. 8871.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: "σε άσχηµη κατάσταση το Πεδίον του Άρεως". τόµ. ΙΒ', σ. 8873.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: "άµεση επαναπρόσληψη του απολυµένου
προσωπικού στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου Κρήτης". τόµ. ΙΒ', σ.
8874.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τους εργαζόµενους στο "Βοήθεια στο
Σπίτι" και τη µετατροπή των συµβάσεών τους σε αορίστου
χρόνου. τόµ. ΙΒ', σ. 8876.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Βοήθεια στο Σπίτι». τόµ. ΙΓ', σ. 9992.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Σήµα κινδύνου εκπέµπει ο Θερµαϊκός
Κόλπος-Επείγει πρόγραµµα άµεσης δραστικής παρέµβασης». τόµ. ΙΔ', σ. 10737.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών µε θέµα: «Η βεβήλωση του ιερού µνηµείου του Αγνώστου Στρατιώτου, ως αποτέλεσµα συνεχούς ατιµωρησίας». τόµ. ΙΕ', σ. 11381.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη δράση των «Ανένταχτων Μαιάνδριων
Εθνικιστών» και της «Combat 18 Hellas» στο Μενίδι. τόµ.
ΙΕ', σ. 11382.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Η µειωµένη χρηµατοδότηση του Πυροσβεστικού Σώµατος δηµιουργεί µεγάλα προβλήµατα στο
έργο των πυροσβεστών και στην πυρόσβεση». τόµ. ΙΕ', σ.
11383.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Κατασκευή επαρχιακής οδού Παραλογγοί-Τριπότάµα». τόµ. ΙΕ', σ. 11384.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: "Ελλιπής παράδοση των ατοµικών φακέλων πολιτικών φρονηµάτων της οικογένειας Παναγούλη
και απόκρυψη εγγράφων". τόµ. ΙΣΤ', σ. 11816.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: " Έκτακτη και άµεση αρωγή 500.000 ευρώ
στην πληγείσα Δυτική Αχαΐα". τόµ. ΙΣΤ', σ. 11966.
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήξη
αδικαιολόγητης «οµηρίας» των εργαζόµενων του Δήµου Η-

ρακλείου, οι οποίοι κρίθηκαν επιτυχόντες µέσω διαγωνισµών ΑΣΕΠ. τόµ. Α', σ. 616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την
προσθήκη και τη µοριοδότηση γνώσης της νοηµατικής
γλώσσας στις προσλήψεις µέσω ΑΣΕΠ. τόµ. Α', σ. 635.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το πρόβληµα δυσοσµίας στον Δήµο Κορδελιού-Ευόσµου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. τόµ. Β', σ. 875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τους αναλογικούς ασύρµατους της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ.
Β', σ. 979.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον
προβληµατισµό και την ανησυχία για τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, για το δηµογραφικό της χώρας και ιδιαίτερα του Έβρου. τόµ. Β', σ. 1015.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την έκρυθµη κατάσταση στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων του
Νοµού Σερρών. τόµ. Β', σ. 1019.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στο
Σχιστό. τόµ. Β', σ. 1459.
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον
άµεσο απεγκλωβισµό των προσφύγων-µεταναστών από τα
νησιά του Αιγαίου. τόµ. Γ', σ. 2162.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων αντιµετώπισης της παρατεταµένης προσφυγικής- µεταναστευτικής κρίσης στη Σάµο. τόµ. Γ', σ. 2164.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στον καταυλισµό της Μόριας Λέσβου. τόµ. Ε', σ.
3930.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των προσφύγων και µεταναστών από τη βαρυχειµωνιά. τόµ. Ε', σ. 4049.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των
δράσεων των ΜΚΟ, στη διαδικασία υποδοχής και περίθαλψης προσφύγων και υπηκόων τρίτων χωρών εισερχοµένων
στην Ελλάδα. τόµ. ΣΤ', σ. 4657.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε το πρόγραµµα ενοικίασης διαµερισµάτων σε πρόσφυγες από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ). τόµ.
ΣΤ', σ. 4667.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε την άµεση ανάγκη διασφάλισης της εύρυθµης λειτουργίας στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) της Μόριας. τόµ. Η', σ. 5589.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε τον εγκλωβισµό των µεταναστών και των προσφύγων στη Χίο, επειδή η Κυβέρνηση
αδυνατεί να εφαρµόσει τις αποφάσεις της. τόµ. Θ', σ.
6811.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μετα-
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ναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε τα προβλήµατα των συµβασιούχων εργαζοµένων στις υπηρεσίες ασύλου, στα
hotspots, στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και τις άλλες
υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
τόµ. Ι', σ. 7191.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα «την ανάγκη λήψεως νοµοθετικών µέτρων για την επιτάχυνση των διαδικασιών ενώπιον των δικαστηρίων, επί υποθέσεων προσώπων των οποίων έχει απορριφθεί η αίτηση χορηγήσεως διεθνούς προστασίας - ασύλου». τόµ. Ι', σ. 7192.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε την έλλειψη ενηµέρωσης
για τη στέγαση προσφύγων στο Κιλκίς. τόµ. ΙΑ', σ. 8468.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: "Εγκλωβισµός προσφύγων
και µεταναστών στα νησιά". τόµ. ΙΣΤ', σ. 11979.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: "Εκρηκτική η κατάσταση
στα νησιά του Βορείου-Ανατολικού Αιγαίου". τόµ. ΙΣΤ', σ.
11983.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων του προσφυγικού-µεταναστευτικού ζητήµατος στο νησί της Λέσβου και τη λήψη µέτρων αποσυµφόρησης του νησιού. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11987.
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τα αναπάντητα ερωτήµατα για την τραγωδία στην Αίγινα. τόµ. Α', σ. 618.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε το µέλλον της
Πλοηγικής Υπηρεσίας. τόµ. Α', σ. 621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, σχετικά µε την έγκριση µεσοπρόθεσµου επιχειρηµατικού σχεδίου για τον Οργανισµό
Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). τόµ. ΣΤ', σ. 4188.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ολοκλήρωση
της απόδοσης των εξαιρούµενων εκτάσεων της Σύµβασης
Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και "ΟΛΠ Α.Ε."
στους Δήµους της Β' Πειραιά Κερατσινίου-Δραπετσώνας,
Περάµατος, Σαλαµίνας καθώς και στον Δήµο Πειραιά. τόµ.
Θ', σ. 6949.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την πλήρη αποδυνάµωση του Ελληνικού Νηολογίου. τόµ. ΙΑ', σ. 8352.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την άµεση ανάγκη της κατασκευής του Εµπορικού Λιµανιού της Πάτρας.
τόµ. ΙΒ', σ. 8673.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: « Άµεσος κίνδυνος να χαθεί η τουριστική περίοδος για το πλοίο «Βιτσέντζος Κορνάρος», το οποίο συνιστά επιδοτούµενη γραµµή».
τόµ. ΙΓ', σ. 10038.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Διερεύνηση υπόθεσης παρεµβάσεων στη δικαιοσύνη από στελέχη του Λιµενικού Σώµατος». τόµ. ΙΓ', σ. 10039.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Αποκοµµένη η
Σαµοθράκη εν µέσω τουριστικής περιόδου! Σε απόγνωση

οι κάτοικοι, οι τουρίστες και οι επιχειρηµατίες γενικά!». τόµ.
ΙΣΤ', σ. 11390.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: "Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την αντιµετώπιση της κατάστασης στο
Σαρωνικό; Υπάρχει σχεδιασµός και σαφές χρονοδιάγραµµα; Πότε εκτιµάτε ότι θα αποκατασταθεί η ζηµιά και η περιβαλλοντική ισορροπία; Ποια είναι η µέριµνα για την αποζηµίωση των πληγέντων επαγγελµατιών και πολιτών; Πως θα
διασφαλίσετε ότι µια τέτοια καταστροφή θα αποφευχθεί
στο µέλλον;" τόµ. ΙΣΤ', σ. 11827.
Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε τη «µείωση της εθνικά κυρίαρχης απονοµής δικαιοσύνης µέσω της επικύρωσης της
συµφωνίας CETA µεταξύ Καναδά και Ε.Ε». τόµ. Δ', σ.
2723.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την αντιµετώπιση του παρεµπορίου στους Δήµους του Πειραιά, Περάµατος, Κορυδαλλού, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη
Ρέντη. τόµ. Δ', σ. 2724.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την άρση των εµποδίων
προκειµένου να δηµοπρατηθεί η β' φάση του Καπετανακείου σχολικού κτηρίου του 1ου Λυκείου Ηρακλείου Κρήτης.
τόµ. Δ', σ. 2767.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του Καπετανάκειου Σχολείου στο
Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Ε', σ. 3616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
πάταξη του λαθρεµπορίου καυσίµων στα πρατήρια. τόµ. Ε',
σ. 3618.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την ένταξη του έργου β'
φάσης της επέκτασης δικτύου διανοµής τηλεθέρµανσης στη
Μεγαλόπολη Αρκαδίας. τόµ. Ε', σ. 3620.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την προστασία των καταναλωτών από υπερβολικές χρεώσεις στις ηλεκτρονικές διατραπεζικές συναλλαγές και στη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. τόµ. Ε', σ. 3626.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε το πάγωµα όλων των δηµόσιων έργων λόγω του ν.4412/2016 για τις δηµόσιες συµβάσεις. τόµ. Ε', σ. 3626.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την Ελληνική Βιοµηχανία
Ζάχαρης (ΕΒΖ). τόµ. Ε', σ. 4042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την ανάγκη για βιώσιµη
ρύθµιση των "κόκκινων" στεγαστικών δανείων. τόµ. ΣΤ', σ.
4217.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε τη χορήγηση αδειών για
τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. τόµ. ΣΤ', σ.
4447.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την πορεία των έργων και
των µελετών για το 5ο ΣΕΣ (ΕΣΠΑ) στο Νοµό Φλώρινας.
τόµ. ΣΤ', σ. 4449.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την επείγουσα ανάγκη
νοµοθετικής ρύθµισης των στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο. τόµ. Ζ', σ. 5096.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την αύξηση του ποσοστού
ανεργίας στη Μαγνησία εξαιτίας της αποβιοµηχάνισης. τόµ.
Θ', σ. 6251.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την ένταξη έργων αποχετευτικών δικτύων και επεξεργασίας λυµάτων Κοντοβάζαινας, Λεβιδίου και Καλλιανίου Αρκαδίας. τόµ. Θ', σ. 6254.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την αντικατάσταση - επέκταση του υπάρχοντος φθαρµένου δικτύου ύδρευσης της
πόλης του Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Θ', σ. 6837.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε «την υπόθεση της µπύρας
και αν υπάρχουν επίορκοι στην Επιτροπή Ανταγωνισµού».
τόµ. Ι', σ. 7799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την ανάγκη εντάξεως
στους στόχους µειώσεως των προβληµατικών δανείων µικρών επιχειρηµατικών οφειλών. τόµ. ΙΒ', σ. 8670.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την απόδοση του προγράµµατος χορήγησης αδειών διαµονής σε πολίτες τρίτων
χωρών, µέσω της αγοράς ακινήτων στη χώρα µας ή επενδύσεων αξίας άνω των 250.000 ευρώ (Golden Visa
Greece). τόµ. ΙΒ', σ. 8671.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Δικαίωµα εξαγοράς κόκκινων δανείων από τον δανειολήπτη Α' Κατοικίας-Προτιµησιακό καθεστώς». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11657.
Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τη χορήγηση
παράτασης ολοκλήρωσης έργων του προγράµµατος «Ενίσχυση µικροµεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς µεταποίησης, τουρισµού, εµπορίου-υπηρεσιών». τόµ. Β', σ. 1223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την επιδότηση του συστήµατος εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών
καυσίµων. τόµ. Β', σ. 1238.
Υπουργείο Οικονοµικών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την στήριξη των πληγέντων κατοίκων
της Λευκάδος από την πυρκαγιά της 8ης Αυγούστου και την
αποκατάσταση των ζηµιών. τόµ. Α', σ. 345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αποπληρωµή του φόρου κληρονοµιάς µε µεταβίβαση ακινήτου προς το δηµόσιο. τόµ. Β', σ.
873.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον συντελεστή ΦΠΑ 24% για τα ζώντα
παραγωγικά ζώα. τόµ. Β', σ. 984.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών σχετικά µε την ανάγκη ένταξης του νοµού Έβρου
στην Α' κλιµατική ζώνη για την χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Β', σ. 1221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναθεώρηση στοιχείων ελλείµµα-

τος της χώρας της περιόδου 1995 - 2013 από τη Eurostat.
τόµ. Γ', σ. 2059.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µεταφορά των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών στο κτήριο Κεράνη. τόµ. Γ', σ.
2061.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την άρση των εµποδίων για την αξιοποίηση του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού. τόµ. Γ', σ.
2062.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων
της πρώην ΑΤΕbank, κατά άδικο τρόπο για τους οφειλέτες
της. τόµ. Γ', σ. 2063.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αποζηµίωση µεριδιούχων των Συνεταιριστικών Τραπεζών. τόµ. Γ', σ. 2064.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη να θεσµοθετηθεί άµεσα ο
ειδικός ακατάσχετος λογαριασµός για όλες τις επιχειρήσεις. τόµ. Ε', σ. 3529.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την «προστασία των πολιτών από το ενδεχόµενο απάτης και διασποράς ψευδών ειδήσεων από τον
Αρτέµη Σώρρα». τόµ. Ε', σ. 3623.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την άµεση έκδοση της απόφασης για
την επιδότηση πετρελαίου θέρµανσης της περιόδου 20162017. τόµ. Ε', σ. 3624.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την θωράκιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. τόµ. ΣΤ', σ. 4440.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την έξαρση της παραοικονοµίας στην
αγορά οίνου λόγω της επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ). τόµ. ΣΤ', σ. 4455.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την τροποποίηση διατάξεων του
ν.2971/2001 "Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ', σ. 4457.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναθεώρηση των φορολογικών
διατάξεων που αφορούν σε φορολογική αντιµετώπιση ακινήτων εντός περιοχών που έχουν ενταχθεί σε σχέδιο πόλης,
αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η πράξη εφαρµογής. τόµ. ΣΤ',
σ. 4500.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις πιστώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο αγροτικής χρήσης. τόµ. Ζ', σ.
5350.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το τέλος επιτηδεύµατος σε µικρά χωριά. τόµ. Ζ', σ. 5352.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον ενδεχόµενο κίνδυνο παραγραφών
σε δυνητικές περιπτώσεις φορολογικών υποθέσεων πολιτικών προσώπων που αφορούν στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, στο Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος και στις λίστες καταθετών εξωτερικού. τόµ. Η', σ. 5591.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την «προκλητική µείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για πολιτικά πρόσωπα». τόµ. Θ', σ.
6248.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις κατασχέσεις κινητών αξιών, ακινήτων και τραπεζικών λογαριασµών. τόµ. Θ', σ. 6947.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «αναγκαία και επιβεβληµένη νοµοθετική
ρύθµιση, προκειµένου να παραµείνουν στο ειδικό καθεστώς περίπου 400.000 αγρότες». τόµ. Ι', σ. 7190.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «η Κυβέρνηση εµποδίζει την επένδυση
για την αξιοποίηση του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού». τόµ. ΙΑ', σ. 7876.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Αναξιοποίητα παραµένουν ακίνητα για
τα οποία το Δηµόσιο πληρώνει υψηλά ενοίκια». τόµ. ΙΑ', σ.
7877.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πώληση της «Εθνικής Ασφαλιστικής». τόµ. ΙΑ', σ. 7879.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «είναι έτοιµη η εθνική οικονοµία για µια
ενδεχόµενη κατάρρευση της Ευρωζώνης;» τόµ. ΙΑ', σ.
7881.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων (ΕΛΒΟ). τόµ. ΙΑ', σ. 7882.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις προτάσεις - αιτήµατα των Δήµων
των Μεσογείων ενόψει της διαβούλευσης για την ανανέωση
της σύµβασης του Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» µε το ελληνικό Δηµόσιο για την περίοδο
2025-2055. τόµ. ΙΑ', σ. 7883.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: "Είναι οριστική η κατάργηση του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου;" τόµ. ΙΒ', σ. 9071.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Μέτρα ενίσχυσης της Οικονοµίας της
Δωδεκανήσου». τόµ. ΙΓ', σ. 9466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Πρώην Στρατόπεδο «Κόδρα»: Ανάδειξη
της περιοχής σε υπερτοπικό πάρκο». τόµ. ΙΓ', σ. 10074.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Σηµασία της Απόφασης του ΣτΕ περί Αντισυνταγµατικότητας των Παρατάσεων Παραγραφής στους
Φορολογικούς Ελέγχους». τόµ. ΙΓ', σ. 10075.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Αξιολόγηση των συνεπειών των φορολογικών επιβαρύνσεων που έχουν επιβληθεί στον τουρισµό
τα δύο τελευταία χρόνια». τόµ. ΙΔ', σ. 10297.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: « Άµεση ανάγκη στήριξης των περιοχών
της Μάνης που επλήγησαν από τις πυρκαγιές». τόµ. ΙΔ', σ.
10408.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Υπερβολικός ο αριθµός αποποιήσεων
κληρονοµιάς». τόµ. ΙΕ', σ. 11369.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Υπολογισµός ΕΝΦΙΑ µε βάση την παλαιότητα ενός κτιρίου». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11615.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υπόθεση «Siemens». τόµ. ΙΣΤ', σ.
11619.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-

νοµικών, µε θέµα: «Οι δεσµεύσεις προς το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (ΔΝΤ) και τα προαπαιτούµενα της αξιολόγησης χωρίς ενηµέρωση της Βουλής». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11620.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Προοπτική και ανάγκες του Διεθνούς
Αερολιµένα Καλαµάτας». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11622.
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διδασκαλία
του µαθήµατος των Θρησκευτικών. τόµ. Α', σ. 70.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα ξενόγλωσσα σχολικά βιβλία που είναι επί πληρωµή σε όλα τα δηµόσια λύκεια. τόµ. Α', σ. 72.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα επαγγελµατικά λύκεια της χώρας.
τόµ. Α', σ. 633.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την έλλειψη
διδακτικού προσωπικού στο ΤΕΙ Αθήνας. τόµ. Β', σ. 884.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο. τόµ. Β', σ. 885.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις µετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας. τόµ. Β', σ. 1465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την απαξίωση
της Ρόδου από την ακύρωση της ίδρυσης του Τµήµατος Διοίκησης Τουρισµού µε έδρα τη Ρόδο και αγγλόφωνων τµηµάτων τουριστικών σπουδών που θα απευθύνονται σε αλλοδαπούς φοιτητές µε δίδακτρα. τόµ. Β', σ. 1535.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ολοκλήρωση της αναβάθµισης των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Τ.Ε.Ι.). τόµ. Δ', σ. 2768.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την αναβάθµιση και την εύρυθµη λειτουργία του τµήµατος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας µε έδρα τον
Πύργο. τόµ. Δ', σ. 2770.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταστολή
και τις διώξεις των αγωνιζόµενων µαθητών. τόµ. Δ', σ.
2773.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την άµεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στα Επαγγελµατικά Λύκεια
της Κρήτης. τόµ. Δ', σ. 2774.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις µετεγγραφές Ελλήνων Φοιτητών στην Ελλάδα από το Ιταλικό Πανεπιστήµιο της πόλης του Καµερίνο. τόµ. Ε', σ. 3304.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την απαξίωση
του Ελληνικού Δηµόσιου Πανεπιστηµίου. τόµ. Ε', σ. 3934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µετεγκατάσταση του ΤΕΙ Κιλκίς σε νέο κτίριο. τόµ. Ε', σ. 3936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδεί-
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ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στη στέγαση των σπουδαστών στο ΤΕΙ Ηπείρου. τόµ. Ε',
σ. 3938.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την υποχρηµατοδότηση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. τόµ. ΣΤ',
σ. 4096.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την µετονοµασία του Τµήµατος Διαχείρισης, Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστηµίου Πατρών, µε έδρα το Αγρίνιο, σε Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. τόµ. ΣΤ', σ.
4497.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κάλυψη
των κενών των εκπαιδευτικών στο Γυµνάσιο Μοιρών του
Δήµου Φαιστού. τόµ. ΣΤ', σ. 4499.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη φοίτηση
των µαθητών στα ναυτικά Επαγγελµατικά Λύκεια. τόµ. ΣΤ',
σ. 4660.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποπεράτωση του Ελληνικού σχολικού συγκροτήµατος Μονάχου.
τόµ. Ζ', σ. 4779.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατ' εξαίρεση αποδοχή των αιτήσεων για τους µετεγγραφέντες
σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(ΤΕΙ). τόµ. Ζ', σ. 4780.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων. τόµ. Ζ', σ. 5009.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις αναγνωρίσεις του Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης σε µεταπτυχιακά από ιδιωτικά πανεπιστήµια της Κύπρου και της Ιταλίας και τις συµπράξεις µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας
µας. τόµ. Η', σ. 5672.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον επανακαθορισµό των εισακτέων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε
βάση ακαδηµαϊκά και ορθολογικά κριτήρια. τόµ. Θ', σ.
6653.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχιούχων ΤΕΙ.
τόµ. Θ', σ. 6656.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα «αντισυνταγµατικά και εξωακαδηµαϊκά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων Μελών ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο».
τόµ. Θ', σ. 6659.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την παραβίαση ισότητας στις πανελλήνιες εξετάσεις και την άρνηση ίδρυσης ξενόγλωσσων τµηµάτων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. τόµ. Ι', σ. 7149.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την «καταδίκη
µαθητών του 1ου Γυµνασίου Ρεθύµνου σε "κοινωνική εργασία", λόγω της συµµετοχής τους σε µαθητικές κινητοποιήσεις». τόµ. ΙΒ', σ. 8846.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: "Να ανοίξει τώρα ξανά το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης για όσους δεν πρόλαβαν". τόµ. ΙΒ', σ. 8847.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διατήρηση
στην κατηγορία των «δυσπρόσιτων» των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των Σαπών και του Ιάσµου Ροδόπης. τόµ. ΙΒ', σ. 8849.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «ανησυχητικές
διαστάσεις λαµβάνει η υποβάθµιση της Κλασσικής Παιδείας στην Ελλάδα». τόµ. ΙΒ', σ. 8849.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη χορήγηση
δελτίου ειδικού εισιτηρίου για τους φοιτητές που φοιτούν
µέσω κατατακτηρίων εξετάσεων για δεύτερο πτυχίο καθώς
και για τους φοιτητές του ΕΑΠ. τόµ. ΙΒ', σ. 9073.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάργηση σχολικών µονάδων ορεινών, αποµακρυσµένων και νησιωτικών περιοχών. τόµ. ΙΒ', σ. 9075.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: "Αυθαίρετη και
παράνοµα διακριτική µεταχείριση υποψηφίων µελών Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) σε προκηρύξεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ).
τόµ. ΙΒ', σ. 9076.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µη κατάργηση ή αναστολή λειτουργίας του 12ου Δηµοτικού Σχολείου του Δήµου Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ', σ. 9077.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: "Ο θεσµός και η
λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών". τόµ. ΙΒ', σ. 9078.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις άδειες των
αναπληρωτών εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΔ', σ. 10287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση επειγουσών αναγκών στα σχολεία των Δήµων Αχαρνών και Φυλής. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11399.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Δάνειο ύψους
138 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕ) για την κατασκευή και ανακαίνιση κτηρίων και εγκαταστάσεων σε ΑΕΙ». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11401.
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την τιµή ζώνης των ακινήτων που ανήκουν στα διοικητικά όρια του Δήµου Τροιζηνίας - Μεθάνων. τόµ. Α', σ. 78.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τον «επαναπατρισµό
αποβλήτων υδραργύρου από τον Ασπρόπυργο στη Γερµανία». τόµ. Β', σ. 1016.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ανάγκη για άµεση
επίλυση του προβλήµατος της διαχείρισης των απορριµµάτων στην Κέρκυρα. τόµ. Β', σ. 1461.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την προστασία της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλο-
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ντος, κατόπιν δύο περιβαλλοντικών επεισοδίων στη Δυτική
Θεσσαλονίκη. τόµ. Β', σ. 1463.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την πρόσληψη εργατικού προσωπικού στη Λιγνιτική Μονάδα «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V»
µε διαφανή κριτήρια από τα µητρώα του ΟΑΕΔ. τόµ. Δ', σ.
2689.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας του καταστήµατος πωλήσεων ΔΕΗ Σαλαµίνας από την
01.10.2016. τόµ. Δ', σ. 2690.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ανάπλαση του ρέµατος Πικροδάφνης στο Νοµό Αττικής. τόµ. Δ', σ. 2800.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ολοκλήρωση των
έργων στη Μεσοχώρα του Νοµού Τρικάλων. τόµ. ΣΤ', σ.
4438.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την αποκατάσταση της
αδικίας στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από οικιακά
φωτοβολταϊκά συστήµατα. τόµ. ΣΤ', σ. 4646.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε το διαχωρισµό περιπτώσεων της πραγµατικής ρευµατοκλοπής και της εκτίµησης για πιθανή µη καταγραφείσα κατανάλωση και ένταξη
στο διακανονισµό των 36 δόσεων της ΔΕΗ όλων των κατηγοριών οφειλών των καταναλωτών. τόµ. ΣΤ', σ. 4648.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τις «κυβερνητικές ευθύνες από την ανάρτηση των δασικών χαρτών». τόµ. ΣΤ', σ.
4681.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη «διακοπή ανάρτησης δασικών χαρτών». τόµ. ΣΤ', σ. 4683.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύµατος στον Νοµό Ηρακλείου λόγω καιρικών φαινοµένων, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού στη ΔΕΔΔΗΕ.
τόµ. Ζ', σ. 4773.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την αυτεπάγγελτη
διόρθωση λαθών της Διοίκησης στους αναρτηθέντες δασικούς χάρτες της Ηλείας. τόµ. Η', σ. 5566.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τα προβλήµατα από την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών. τόµ. Η',
σ. 5963.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε το σοβαρό πρόβληµα
επιβίωσης χιλίων οικογενειών στο νότιο Πήλιο. τόµ. Θ', σ.
6937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «αντιτίθενται τοπικές
κοινότητες του Δήµου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στην κατασκευή µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
βιορευστά». τόµ. Θ', σ. 6939.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: « Όχι στην καύση αποβλήτων στην ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Βόλου». τόµ. Θ', σ. 6942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τους δασικούς χάρτες
της Αττικής. τόµ. Θ', σ. 6944.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη µονάδα επεξεργασίας υποπροϊόντων κρέατος στους Αγίους Θεοδώρους Λεχαινών Ηλείας. τόµ. Ι', σ. 7739.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε θέµα: « Ίδρυση ΠΟΑΥ (Περιοχή Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) στην Κάλυµνο». τόµ. ΙΑ', σ. 8470.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε θέµα: «αυθαίρετες κατασκευές
και καταπατήσεις παραλιών στη Μύκονο». τόµ. ΙΑ', σ.
8471.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τις υπέρογκες χρεώσεις σε λογαριασµούς της ΔΕΗ. τόµ. ΙΑ', σ. 8472.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: "Χωροταξικό Τουρισµού". τόµ. ΙΒ', σ. 9062.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: "Να µειωθούν δραστικά
οι υπερβολικές χρεώσεις στην ΔΕΗ". τόµ. ΙΒ', σ. 9063.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη λειτουργία και την ανάπτυξη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). τόµ. ΙΒ', σ. 9065.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την κατάργηση των
κτηµατολογικών γραφείων Ρόδου και Κω. τόµ. ΙΒ', σ.
9067.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ενεργοποίηση απόφασης για πιλοτική µελέτη της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Άργους. τόµ. ΙΓ', σ. 9671.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Διαδριατικός Αγωγός
Φυσικού Αερίου (TAP)». τόµ. ΙΓ', σ. 9673.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ενεργειακή ευστάθεια της χώρας µετά την κατολίσθηση στο Αµύνταιο. τόµ.
ΙΓ', σ. 9674.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τις σοβαρές διαστάσεις του θέµατος των µεδουσών σε Κορινθιακό και Πατραϊκό κόλπο. τόµ. ΙΔ', σ. 10732.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη θεσµική προστασία
της περιοχής του Ελαφονησίου Χανίων. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11391.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Διακοπές ηλεκτρικού
ρεύµατος στη Ρόδο, εν µέσω καύσωνα και τουριστικής περιόδου». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11393.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Συνολική και όχι τµηµατική µετεγκατάσταση της κοινότητας Αχλάδας του Νοµού
Φλώρινας». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11394.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Καταστροφική κατολίσθηση στο λιγνιτωρυχείο Αµυνταίου». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11395.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) µε θέµα: «Αρνητικές εξελίξεις στην επένδυση της "Eldorado Gold" στη Χαλκιδική» και β) µε θέµα: «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση προ-
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όδου εργασιών εταιρείας "Ελληνικός Χρυσός"». τόµ. ΙΣΤ',
σ. 11658.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: "Προστασία γεωτόπου
Πικερµίου Αττικής". τόµ. ΙΣΤ', σ. 11977.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: "Ανεπαρκής αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήµατος στον Δήµο Κορδελιού-Ευόσµου". τόµ. ΙΣΤ', σ. 11981.
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την ανάγκη επαναθεσµοθέτησης της ενιαίας τιµής του βιβλίου. τόµ. Α', σ. 680.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη νέα διάρρηξη στο Θεατρικό Μουσείο. τόµ. Β', σ. 995.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την οριοθέτηση-αναοριοθέτηση των αρχαιολογικών χώρων της Βέροιας. τόµ. Β', σ.
1219.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την ψηφιοποίηση κινητών
µνηµείων και τις άθλιες εργασιακές συνθήκες που καλούνται να δουλέψουν οι αρχαιολόγοι. τόµ. Ε', σ. 3305.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την εγκατάλειψη του ακτινοβόλου µνηµείου της Αµφίπολης. τόµ. Ε', σ. 3525.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο Ελληνικό Φεστιβάλ. τόµ. Ε', σ. 3527.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση του Ολυµπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλο Αττικής. τόµ. Ε',
σ. 3615.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις επείγουσες επεµβάσεις
για τη σωτηρία του σηµαντικότατου βυζαντινού µνηµείου
του Αγίου Γεωργίου Λογκανίκου του Δήµου Σπάρτης. τόµ.
Ε', σ. 3941.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την αναστολή της επαγγελµατικής δραστηριότητας των µελών της Κυβέρνησης.
τόµ. ΣΤ', σ. 4501.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την κατάσταση στον «Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών». τόµ. ΣΤ', σ. 4650.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την προσωρινή Διοικούσα
Επιτροπή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. τόµ. Ζ', σ. 4901.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την άµεση πρόσληψη των
συµβασιούχων ορισµένου χρόνου (ΙΔΟΧ)-φυλάκων των
µουσείων και αρχαιολογικών χώρων µε καθεστώς µόνιµης
και σταθερής εργασίας. τόµ. Ζ', σ. 4923.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε «ΑΕΠΙ-Πόρισµα Ορκωτών Λογιστών - Σ/Ν για τη συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων
και για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων και άλλα πολιτιστικά θέµατα».
τόµ. Η', σ. 5468.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την ενηµέρωση για το πό-

ρισµα διαχειριστικού ελέγχου της Ανώνυµης Εταιρείας
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ). τόµ. Η', σ. 5970.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «στον αέρα το έργο επέκτασης της Εθνικής Πινακοθήκης». τόµ. Θ', σ. 6260.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το σχεδιασµό για την κατάργηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς. τόµ. Θ', σ.
6367.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την κάλυψη των αναγκών
µε προσωπικό φύλαξης, ώστε να επαναλειτουργήσει το
Μουσείο Θυρρείου του Δήµου Ακτίου-Βόνιτσας. τόµ. Θ', σ.
6430.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων της Λακωνίας. τόµ. Θ', σ. 6667.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το παρασκήνιο ενός σχεδίου νόµου και τις επιπτώσεις του στον χώρο του πολιτισµού. τόµ. Θ', σ. 6856.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την υπολειτουργία των
Δηµοτικών Περιφερειακών Θεάτρων. τόµ. Ι', σ. 7261.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το Α' Αρχαίο Θέατρο της
Λάρισας και την επ' αυτού στρατηγική του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. τόµ. Ι', σ. 7411.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την άµεση αποκατάσταση
των ζηµιών στο Τέµενος "Βαγιαζήτ" στο Διδυµότειχο, ύστερα από την καταστροφική πυρκαγιά της 22ης Απριλίου.
τόµ. Ι', σ. 7413.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «αδικαιολόγητη καθυστέρηση του Υπουργείου στο αίτηµα του Δήµου Κιλκίς για την ανάληψη του έργου "Συντήρηση και Αναβάθµιση του Εθνικού Σταδίου Κιλκίς"». τόµ. Ι', σ. 7445.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το ηλεκτρονικό εισιτήριο
σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. τόµ. Ι', σ. 7742.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το µέλλον του Εθνικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. τόµ. Ι', σ. 7743.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την Εθνική Πινακοθήκη
και το κόστος καθυστέρησης της ολοκλήρωσης του έργου
επέκτασης. τόµ. Ι', σ. 7745.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την αναβάθµιση και την αξιοποίηση του αρχαιολογικού πολιτιστικού προϊόντος του
Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΙΑ', σ. 8344.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Ωράρια µουσείων και αρχαιολογικών χώρων κατά τη θερινή περίοδο». τόµ. ΙΓ', σ.
9989.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το «Ταµείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισµού». τόµ. ΙΓ', σ.
9991.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Θα "βαλτώσουν" και φέτος
οι ανασκαφές στην Αρχαία Ελίκη;» τόµ. ΙΔ', σ. 10735.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Εκτός ΕΣΠΑ το ακτινοβόλο µνηµείο της Αµφίπολης, λόγω «ανωριµότητας» του έργου, µε ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισµού». τόµ. ΙΕ', σ.
11373.
Υπουργείο Τουρισµού
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε την εισαγωγή νοµοθετικού πλαισίου για
την αντιµετώπιση της ανεξέλεγκτης επέκτασης του φαινοµένου all inclusive στον τουρισµό. τόµ. Γ', σ. 2250.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου της Μαρίνας
Μεσολογγίου. τόµ. Δ', σ. 2412.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε τη δηµόσια τουριστική εκπαίδευση στην
Κέρκυρα. τόµ. Ζ', σ. 5084.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, µε θέµα: «Εισαγωγή πλαισίου για την αντιµετώπιση
της ανεξέλεγκτης επέκτασης του φαινοµένου «all inclusive»
στον τουρισµό». τόµ. ΙΔ', σ. 10728.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε την «Μαρίνα Μεσολογγίου». τόµ. ΙΔ', σ.
10930.
Υπουργείο Υγείας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών του
Δήµου Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Α', σ. 677.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα εγκαταλελειµµένα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία Ρόδου, Κω και Καρπάθου. τόµ. Β', σ. 1234.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του αντικαρκινικού
Νοσοκοµείου «Θεαγένειο» στην Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης. τόµ. Β', σ. 1587.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας της Ενδοκρινολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Νίκαιας « Άγιος Παντελεήµονας». τόµ. Γ', σ. 1802.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του Γενικού Νοσοκοµείου Βόλου που εκκρεµούν
από το 2014. τόµ. Γ', σ. 1940.
Συζήτηση επίκαιρη ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πρόσληψη µόνιµου προσωπικού στα νοσοκοµεία της χώρας.
τόµ. Γ', σ. 1942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα οξυµµένα προβλήµατα του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός». τόµ. Ε', σ. 3530.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη δυσλειτουργία της Παθολογικής Κλινικής και
το κλείσιµο του διαβητολογικού ιατρείου στο Μαµάτσειο
Νοσοκοµείο Κοζάνης, παρά την παγκόσµια αναγνώριση
της προσφοράς του. τόµ. Ε', σ. 3533.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη δυσαρέσκεια των πολιτών µε τον ΕΟΠΥΥ και
τη δηµόσια φροντίδα υγείας. τόµ. Ζ', σ. 4904.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ένταξη της Ογκολογικής - Αιµατολογικής
Μονάδας Ηµερήσιας Νοσηλείας στον Οργανισµό του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης. τόµ. Ζ', σ. 4907.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη µείωση δαπανών στην ειδική αγωγή για την εξειδικευµένη εκπαίδευση -«θεραπεία». τόµ. Ζ', σ. 4910.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το εύρος εφαρµογής της τηλεϊατρικής στην Ελλάδα. τόµ. Ζ', σ. 5358.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την ολοκλήρωση και αυτονόµηση του Ογκολογικού Τµήµατος του Νοσοκοµείου Ρόδου.
τόµ. Ζ', σ. 5359.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις «δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας "περί πειραγµένων" τιµών ορισµένων φαρµάκων την εποχή πριν τον Ιανουάριο του 2015». τόµ. Η', σ. 5593.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις συµβάσεις έργου στα νοσοκοµεία και την καταστρατήγηση του δικαιώµατος στη µητρότητα. τόµ. Η', σ.
5601.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη µη καταβολή των δεδουλευµένων στο προσωπικό καθαριότητας του Γενικού Νοσοκοµείου Άρτας. τόµ.
Η', σ. 5604.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Υγείας: α) σχετικά µε τα σοβαρά προβλήµατα των
οικογενειών και των εργαζοµένων στις υπηρεσίες ειδικής
αγωγής και β) σχετικά µε τον κίνδυνο να µείνουν χωρίς θεραπείες τα παιδιά και οι έφηβοι της ειδικής αγωγής. τόµ.
Η', σ. 5605.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο της Τήλου. τόµ. Η', σ. 5750.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις καταγγελίες για υψηλά ποσοστά καισαρικών
τοµών στην Ελλάδα χωρίς ιατρική αιτιολόγηση. τόµ. Η', σ.
5752.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την «υγειονοµική εγκατάλειψη της Αλοννήσου».
τόµ. Θ', σ. 6441.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Κλειστό επί χρόνια το Πολυδύναµο Ιατρείο Ολύµπου Καρπάθου». τόµ. Θ', σ. 6849.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου για την ακούσια νοσηλεία ψυχικά ασθενών. τόµ. Ι', σ. 7200.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα υψηλά ποσοστά καισαρικών τοµών στην Ελλάδα. τόµ. Ι', σ. 7202.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη στελέχωσης και λειτουργίας του Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Λίνδου Ρόδου. τόµ. Ι',
σ. 7733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «ανεφάρµοστος ο αντικαπνιστικός νόµος». τόµ. Ι',
σ. 7735.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την έκρυθµη κατάσταση που βρίσκεται ο χώρος
της υγείας. τόµ. Ι', σ. 7800.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα υψηλά ποσοστά µη ενδεδειγµένων ιατρικά
καισαρικών τοµών. τόµ. ΙΑ', σ. 8334.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «διαστάσεις παίρνει το αντιεµβολιαστικό κίνηµα
και στην Ελλάδα». τόµ. ΙΑ', σ. 8341.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ένταξη καινοτόµων και ορφανών φαρµάκων
στο Ελληνικό Σύστηµα Αποζηµίωσης. τόµ. ΙΑ', σ. 8477.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
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σχετικά µε το κλείσιµο των τοπικών ιατρείων «ΕυγένειαςΧαραυγής» Κερατσινίου από τη 2η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής. τόµ. ΙΑ', σ. 8480.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Θα κατατεθεί επίσηµη υποψηφιότητα της Πάτρας
για τη µετεγκατάσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρµάκων;» τόµ. ΙΑ', σ. 8481.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την περαιτέρω αποδυνάµωση του Κέντρου Υγείας Καστορείου του Δήµου Σπάρτης. τόµ. ΙΑ', σ. 8511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Συµπλήρωση της ΚΥΑ ΔΥΓ 3(α)/ΟΙΚ 104747/2610-2012 για µηδενική συµµετοχή στα φάρµακα και στα αναλώσιµα στους πάσχοντες µε καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου και ποσοστό αναπηρίας ίσου ή άνω του 80%».
τόµ. ΙΓ', σ. 9464.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
µε θέµα: «δραµατική η κατάσταση στη Β' Παθολογική Κλινική Βόλου». τόµ. ΙΓ', σ. 9464.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ένταξη του εµβολίου κατά της Μηνιγγιτοδόκοκκου Οροοµάδας τύπου Β' στο Εθνικό Σύστηµα Εµβολιασµών. τόµ. ΙΓ', σ. 9468.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Θα πληρώσουν οι επώνυµοι τα νοσήλια;» τόµ.
ΙΓ', σ. 9469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «υπάρχει τελικά εθνική και περιφερειακή στρατηγική για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισµού;» τόµ. ΙΓ', σ.
9471.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λειτουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου
στα Χανιά. τόµ. ΙΓ', σ. 10077.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «άµεση ανάγκη ενίσχυσης του Νοσοκοµείου της
Κω». τόµ. ΙΔ', σ. 10288.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την καταγραφή και αντιµετώπιση ελλείψεων του
ΕΚΑΒ Χαλκιδικής σε ασθενοφόρα και διασώστες. τόµ. ΙΔ',
σ. 10290.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου
"Παπαγεωργίου" Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΔ', σ. 10291.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Δραµατικές ελλείψεις του ΕΚΑΒ στα νησιά της
Χώρας µας». τόµ. ΙΔ', σ. 10292.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Με ποιο χρονοδιάγραµµα θα στελεχωθεί και θα
λειτουργήσει η µονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών στο
Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου;» τόµ. ΙΔ', σ. 10294.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε τις επείγουσες ανάγκες στελέχωσης των Κέντρων Υγείας
Πάργας και Καναλακίου του Νοµού Πρέβεζας καθώς και
δηµιουργία Τοµέα ΕΚΑΒ Πάργας-Καναλακίου. τόµ. ΙΔ', σ.
10299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Τµήµατος Πυρηνικής Ιατρικής του Γενικού Νοσοκοµείου Καβάλας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11403.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη σύσταση Ογκολογικής Κλινικής στο Γενικό
Νοσοκοµείο Δράµας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11404.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Προβλήµατα στη λειτουργία του Νοσοκοµείου
Λήµνου». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11406.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη µη καταβολή δεδουλευµένων των εργαζοµένων της εταιρείας «ΣΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στο
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11408.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Απουσία µηχανισµού ελέγχου και αξιολόγησης
της αναγκαιότητας διακοµιδών, πλωτών διακοµιδών και αεροδιακοµιδών του ΕΚΑΒ». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11410.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Οι Τοπικές Οµάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) στα "αζήτητα"
από τους ιατρούς;» τόµ. ΙΣΤ', σ. 11673.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Επικίνδυνη η έλλειψη καρδιολόγου και χειρουργού στο Κέντρο Υγείας Καρπάθου». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11675.
Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε τα προβλήµατα των αστικών συγκοινωνιών στην πρωτεύουσα. τόµ. Γ', σ. 1771.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε τις κωλυσιεργίες στην έναρξη των εργασιών αποκατάστασης του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Άρτας. τόµ. Γ', σ. 1939.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε τον εξορθολογισµό των σιδηροδροµικών δροµολογίων Βόλου-Λάρισας και ΛάρισαςΘεσσαλονίκης. τόµ. ΣΤ', σ. 4503.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε την επίσπευση των αναγκαίων παρεµβάσεων στο αεροδρόµιο «Ν. Καζαντζάκης»
στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Ζ', σ. 4775.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε «την κατάχρηση χρηµάτων
από υπαλλήλους του ΜΕΤΡΟ». τόµ. Ζ', σ. 4777.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου «Πάνορµο-Εξάντη». τόµ. Ζ', σ. 4899.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε την επέκταση του αεροδροµίου Χίου. τόµ. Ζ', σ. 4918.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε την "εκρηκτική ανάγκη
σχολικής στέγης στη Δυτική Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα
στον δήµο Κορδελιού-Ευόσµου". τόµ. Η', σ. 5522.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε την κατασκευή του έργου,
«Παράκαµψη Χαλκίδας, τµήµα Ν. Λάµψακος - Ψαχνά».
τόµ. Η', σ. 5524.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε την επέκταση του µετρό
δυτικής Θεσσαλονίκης. τόµ. Η', σ. 5526.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε την µετάθεση για δύο ακόµη χρόνια της έναρξης του έργου «Πάνορµο - Εξάντης».
τόµ. Η', σ. 5530.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε τις «σηµαντικές καθυστερήσεις στην κατασκευή του οδικού άξονα Πατρών - Πύργου». τόµ. Η', σ. 5972.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε τον στόλο των αστικών συγκοινωνιών. τόµ. Η', σ. 5975.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε τις «καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του κάθετου οδικού άξονα της Νέας Εγνατίας
Οδού Αδρανίου-Ορµενίου». τόµ. Η', σ. 5977.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «στον αυτόµατο πιλότο οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Μεγάλη µείωση εσόδων
και διεύρυνση των ελλειµµάτων». τόµ. Η', σ. 5979.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «το Υπουργείο διχοτοµεί τον
Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Σύγχυση και µε τις
αρµοδιότητες συντήρησης και ασφαλούς λειτουργίας του».
τόµ. Θ', σ. 6439.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε την επικινδυνότητα του εθνικού δικτύου Αµφιλοχίας - Λευκάδας - Πρέβεζας - Ηγουµενίτσας. τόµ. Θ', σ. 6842.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε τη σύνδεση του Αγρινίου
µε την Ιόνια Οδό και την ανακατασκευή της παλαιάς εθνικής οδού του Αγρινίου. τόµ. Ι', σ. 7155.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε τα ελλείµµατα στις αστικές
συγκοινωνίες της Αθήνας. τόµ. Ι', σ. 7204.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Καµία ορατή προοπτική για
τον δρόµο Πάτρα-Πύργου». τόµ. ΙΑ', σ. 8506.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε την αδυναµία δηµοπράτησης έργων σε νησιωτικούς δήµους. τόµ. ΙΑ', σ. 8509.
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την άµεση ανάγκη λειτουργίας του αερολιµένα της Νέας Αγχιάλου και τη
διενέργεια τακτικών διεθνών πτήσεων σε µόνιµη βάση. τόµ.
Α', σ. 76.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ακύρωση δηµοπράτησης του δρόµου Πατρών-Πύργου. τόµ. Α', σ. 628.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ανάγκη ανασχεδιασµού των δροµολογίων της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» για την κάλυψη της Πελοποννήσου. τόµ. Β', σ. 882.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον σχεδιασµό
για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και το χρονοδιάγραµµα υπογραφής των συµβάσεων από το Υπουργείο Εργασίας για την µετακίνηση των ΑµεΑ και των ευπαθών οµάδων για το 2016. τόµ. Β', σ. 1225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την «προκλητική»
διάθεση 5,4 εκ. ευρώ από εθνικούς πόρους για την υλοποίηση δύο συµβάσεων επικαιροποίησης τεχνικών προδιαγραφών. τόµ. Β', σ. 1229.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα έργα τραµ και
µετρό στον Πειραιά. τόµ. Β', σ. 1232.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την εκκίνηση της
διαδικασίας για την ιδιωτικοποίηση της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

Α.Ε., την παραχώρηση του οδικού της δικτύου και τα ζητήµατα που προκύπτουν. τόµ. Β', σ. 1236.
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε την ενεργοποίηση - άσκηση των καθηκόντων των
νέων µελών του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου
(ΕΣΡ). τόµ. Ε', σ. 4000.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε τα ΕΛΤΑ και την καταβολή οφειλοµένων του Δηµοσίου. τόµ. Η', σ. 5683.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε την αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ΕΡΤ Α.Ε. για
τους υπαλλήλους του Προεδρικού Διατάγµατος 164/2006.
τόµ. Θ', σ. 6854.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης µε
θέµα: «το ΕΣΡ πρέπει να ασχοληθεί µε το Survivor;» τόµ.
Θ', σ. 6933.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «καθυστερεί εξοργιστικά και µε δόλο (;) ο διαγωνισµός αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθµών». τόµ. Θ', σ.
6935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε τις σηµαντικές καθυστερήσεις για τον διαγωνισµό αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθµών. τόµ. ΙΑ', σ. 7868.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε το τηλεοπτικό σήµα σε αποµακρυσµένες περιοχές.
τόµ. ΙΑ', σ. 8462.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε την επαναλειτουργία της Σαµιακής Τηλεόρασης και
το πλαίσιο εύρυθµης λειτουργίας των περιφερειακών ΜΜΕ.
τόµ. ΙΑ', σ. 8464.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε τη µετάβαση στο ψηφιακό σήµα για µεγάλα τµήµατα της επαρχίας. τόµ. ΙΓ', σ. 9427.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Απεµπλοκή των ραδιοφωνικών σταθµών -να αρθεί
το καθεστώς ανισονοµίας µεταξύ των ραδιοφωνικών σταθµών της χώρας». τόµ. ΙΓ', σ. 10041.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Αντισυνταγµατικότητα και της νέας ρύθµισης για τις
τηλεοπτικές άδειες». τόµ. ΙΓ', σ. 10043.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε την ανάληψη δράσης της Κυβέρνησης για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των ψεύτικων ειδήσεων (fake
news). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11825.
Υπουργός Επικρατείας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας µε θέµα: «Εργαζόµενοι στις εταιρείες ΠΗΓΑΣΟΣ,
ΕΘΝΟΣ Α.Ε.». τόµ. ΙΓ', σ. 9424.
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ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση και προσαρµογή της
ελ-ληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της Βαρσοβίας της
16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη
νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Απόφασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της
ΑΠ 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α-Π
2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/
2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για τη
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας
Β ε τρίτα πρόσωπα και Β ε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά Β ε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία
θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και
λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4478, ΦΕΚ: 91 A' / 23.06.2017). τόµ. ΙΑ', σ. 8513,
τόµ. ΙΒ', σ. 9084-9144.
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αύξηση του
ποσού της συνδεδεµένης ενίσχυσης ανά στρέµµα για τα
πορτοκάλια προς χυµοποίηση. τόµ. Γ', σ. 2246.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΤΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε το πρόγραµµα ενοικίασης διαµερισµάτων σε πρόσφυγες από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ). τόµ.
ΣΤ', σ. 4667.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε απολύσεις έξι εργατών και εξώδικων απειλών
της εταιρείας «ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε» προς
τους εργαζοµένους. τόµ. ΙΓ', σ. 9605.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Απλήρωτοι εργαζόµενοι στην εταιρεία παραγωγής κτηνιατρικών φαρµάκων «PROVET». τόµ. ΙΓ', σ.
10004.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πώληση της «Εθνικής Ασφαλιστικής». τόµ. ΙΑ', σ. 7879.

EUROGROUP
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασιλείου Λεβέντη, µε θέµα: «Ερώτηµα
αναφορικά µε το Eurogroup». τόµ. Η', σ. 5459.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4489, ΦΕΚ: 140 A' / 21.09.2017).
τόµ. ΙΕ', σ. 11372, τόµ. ΙΣΤ', σ. 11705-11745, 1174711766.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της ΣυµφωνίαςΠλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός,
και της Μογγολίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4464, ΦΕΚ: 46
Α'/04.04.2017). τόµ. Η', σ. 6210, τόµ. Θ', σ. 6672-6690.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «είναι έτοιµη η εθνική οικονοµία για µια
ενδεχόµενη κατάρρευση της Ευρωζώνης;» τόµ. ΙΑ', σ.
7881.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της ΣυµφωνίαςΠλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, αφενός
και της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4480, ΦΕΚ: 97 A'/ 07.07.2017). τόµ. ΙΒ', σ. 9084, τόµ. ΙΓ',
σ. 9723-9741.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΚΟΜΙΣΙΟΝ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της
Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής
Δηµοκρατίας της Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών». (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4453, ΦΕΚ: 19 A'/ 20.02.2017). τόµ. ΣΤ',
σ. 4657, τόµ. Ζ', σ. 4953-4956.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ (EUROPEAN
CORPS)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους
της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός,
και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου
Δουκάτου του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του
Βασιλείου της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC)
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4432, ΦΕΚ: 212 A' / 14.11.2016). τόµ. Β', σ.
1028, τόµ. Γ', σ. 1607-1625, 1707.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4483, ΦΕΚ: 107 Α' / 31.07.2017). τόµ. ΙΔ', σ.
10159, 10425-10512.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΜΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Θα κατατεθεί επίσηµη υποψηφιότητα της Πάτρας
για τη µετεγκατάσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρµάκων;» τόµ. ΙΑ', σ. 8481.
ΕΦΑΠΑΞ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την κατάργηση του δικαιώµατος των ξενοδοχοϋπαλλήλων να λαµβάνουν εφάπαξ µε τη συµπλήρωση 20
χρόνων Ασφάλισης και τις νέες µειώσεις της τάξης του
20%. τόµ. Γ', σ. 2248.
ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την απόσυρση υπουργικής απόφασης για κατάργηση του δικαιώµατος χορήγησης του εφάπαξ των ξενοδοχοϋπαλλήλων στην 20ετία. τόµ. Β', σ. 976.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη µη καταβολή του εφάπαξ στους Δικηγόρους
των Αθηνών. τόµ. Δ', σ. 2413.
ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την προστασία των εργατικών, ασφαλιστικών,
συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των ναυτεργατών και τις
προκλητικές παρεµβάσεις εφοπλιστών-Κυβέρνησης. τόµ.
Ζ', σ. 5353.
ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το σχεδιασµό για την κατάργηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς. τόµ. Θ', σ.
6367.
Ζ
ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα προκήρυξης του Μέτρου 5.2 και τη χρήση του για
την αποκατάσταση ζηµιών σε πληγείσες από ακραία καιρικά φαινόµενα θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις. τόµ. ΙΒ', σ.
8619.
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ελληνοποίηση προϊόντων ζωικής προέλευσης. τόµ. ΣΤ', σ. 4441.

ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΖΟΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ενεργοποίηση απόφασης για πιλοτική µελέτη της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Άργους. τόµ. ΙΓ', σ. 9671.
ΖΩΟΝΟΣΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την έγκυρη καταβολή των αποζηµιώσεων στους κτηνοτρόφους του Νοµού
Σερρών για το ζωικό τους κεφάλαιο που έχει πληγεί από
την οζώδη δερµατίτιδα. τόµ. Β', σ. 880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την υλοποίηση
των προγραµµάτων καταρροϊκού και µελιταίου πυρετού στη
Λέσβο και τη λειτουργία της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. τόµ.
Ε', σ. 3622.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
δράσης για την αντιµετώπιση της γρίπης των πτηνών. τόµ.
ΣΤ', σ. 4444.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εκδήλωση
κρουσµάτων γρίπης των πτηνών σε οικόσιτες εκµεταλλεύσεις. τόµ. Θ', σ. 6432.
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αντί για µέτρα
στήριξης της ελληνικής κτηνοτροφίας, εξαίρεση των σύνθετων ζωοτροφών από τη µείωση του ΦΠΑ». τόµ. ΙΔ', σ.
10147.
Η
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «αντιτίθενται τοπικές
κοινότητες του Δήµου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στην κατασκευή µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
βιορευστά». τόµ. Θ', σ. 6939.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την αποκατάσταση της
αδικίας στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από οικιακά
φωτοβολταϊκά συστήµατα. τόµ. ΣΤ', σ. 4646.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε το διαχωρισµό περιπτώσεων της πραγµατικής ρευµατοκλοπής και της εκτίµησης για πιθανή µη καταγραφείσα κατανάλωση και ένταξη
στο διακανονισµό των 36 δόσεων της ΔΕΗ όλων των κατηγοριών οφειλών των καταναλωτών. τόµ. ΣΤ', σ. 4648.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύµατος στον Νοµό Ηρακλείου λόγω καιρικών φαινοµένων, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού στη ΔΕΔΔΗΕ.
τόµ. Ζ', σ. 4773.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την προστασία των καταναλωτών από υπερβολικές χρεώσεις στις ηλεκτρονικές διατραπεζικές συναλλαγές και στη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. τόµ. Ε', σ. 3626.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Μέτρα µείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
- Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4463, ΦΕΚ: 42 A'/ 30.03.2017). τόµ. Η', σ. 5968,
τόµ. Θ', σ. 6369-6412.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4446,
ΦΕΚ: 240 A' / 22.12.2016). τόµ. Ε', σ. 3309, 3536-3580,
3630-3702, 3821-3848.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την θωράκιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. τόµ. ΣΤ', σ. 4440.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το ηλεκτρονικό εισιτήριο
σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. τόµ. Ι', σ. 7742.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιµάκιου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικό Πόλεµο [Joint
Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)] προς υποστήριξη
του NATO, µεταξύ του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4433, ΦΕΚ: 213 Α'/15.11.2016). τόµ. Β', σ. 10531067.
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
τόµ. ΙΑ', σ. 8305-8314.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων της
γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΑ', σ. 8314.
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αναφορά στην Ηµέρα της Μητέρας. τόµ. ΙΑ', σ. 7887,
7888.

Θ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
"Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρµατος και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4470, ΦΕΚ: 65 A' / 08.05.2017).
τόµ. Ι', σ. 7187, 7450-7458.
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΕΡΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
"Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρµατος και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4470, ΦΕΚ: 65 A' / 08.05.2017).
τόµ. Ι', σ. 7187, 7450-7458.
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων από την πρόσφατη κακοκαιρία στη Σκόπελο και την Αλόννησο. τόµ. ΣΤ', σ. 4100.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Υπεξαίρεση στην οικονοµική διαχείριση του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Δράµας». τόµ. ΙΑ', σ.
8466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας και το σχέδιο κλεισίµατος του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Παίδων
Σκαραµαγκά. τόµ. ΙΔ', σ. 10146.
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Σήµα κινδύνου εκπέµπει ο Θερµαϊκός
Κόλπος-Επείγει πρόγραµµα άµεσης δραστικής παρέµβασης». τόµ. ΙΔ', σ. 10737.
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα προκήρυξης του Μέτρου 5.2 και τη χρήση του για
την αποκατάσταση ζηµιών σε πληγείσες από ακραία καιρικά φαινόµενα θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις. τόµ. ΙΒ', σ.
8619.
Ι
ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα εγκαταλελειµµένα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία Ρόδου, Κω και Καρπάθου. τόµ. Β', σ. 1234.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο της Τήλου. τόµ. Η', σ. 5750.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Κλειστό επί χρόνια το Πολυδύναµο Ιατρείο Ολύµπου Καρπάθου». τόµ. Θ', σ. 6849.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη στελέχωσης και λειτουργίας του Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Λίνδου Ρόδου. τόµ. Ι',
σ. 7733.
ΙΑΤΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Οι Τοπικές Οµάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) στα "αζήτητα"
από τους ιατρούς;» τόµ. ΙΣΤ', σ. 11673.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Επικίνδυνη η έλλειψη καρδιολόγου και χειρουργού στο Κέντρο Υγείας Καρπάθου». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11675.
ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας της Ενδοκρινολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Νίκαιας « Άγιος Παντελεήµονας». τόµ. Γ', σ. 1802.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Προβλήµατα στη λειτουργία του Νοσοκοµείου
Λήµνου». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11406.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την εκκίνηση της
διαδικασίας για την ιδιωτικοποίηση της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
Α.Ε., την παραχώρηση του οδικού της δικτύου και τα ζητήµατα που προκύπτουν. τόµ. Β', σ. 1236.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων (ΕΛΒΟ). τόµ. ΙΑ', σ. 7882.
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των εργαζοµένων
κατά τη διάρκεια της επίσχεσης εργασίας. τόµ. Α', σ. 74.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση τριών εξαιρετικά σηµαντικών έργων για τη λειτουργία του ΙΚΑ. τόµ.
Α', σ. 347.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την πρόθεση του Υπουργείου να υποβαθµίσει το
υποκατάστηµα πρώην ΙΚΑ -νυν ΕΦΚΑ- στα Νέα Μουδανιά
Χαλκιδικής. τόµ. Θ', σ. 6350.
ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανακοινώνεται ότι στην Αίθουσα Γερουσίας πραγµατοποιείται εκδήλωση υπό τη διοργάνωση του Ιδρύµατος της
Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία, παρουσία του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, αφιερωµένη στην Έλλη Λαµπρίδη, την παιδαγωγό, συγγραφέα και φιλόσοφο που υπήρξε από τους πρωτεργάτες των
αγώνων για τα δικαιώµατα της γυναίκας. τόµ. Η', σ. 5627.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας του Ιδρύµατος «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» λόγω της κρατικής υποχρηµατοδότησης. τόµ. Ζ', σ. 4916.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

σχετικά µε την επαναλειτουργία της Παιδικής Στέγης «Κρώσφηλδ». τόµ. ΙΕ', σ. 11385.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών». (Κατάθεση). τόµ.
ΙΣΤ', σ. 11664.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ)
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη λειτουργία και την ανάπτυξη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). τόµ. ΙΒ', σ. 9065.
ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε τη σύνδεση του Αγρινίου
µε την Ιόνια Οδό και την ανακατασκευή της παλαιάς εθνικής οδού του Αγρινίου. τόµ. Ι', σ. 7155.
ΙΡΑΚ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του
αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεότητας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας του Ιράκ". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4476, ΦΕΚ: 85 A' /
14.06.2017). τόµ. ΙΑ', σ. 8393, τόµ. ΙΒ', σ. 8597-8600,
8608.
ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/
43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης
προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού
πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την
εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που
διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης
µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού
596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής
2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4443, ΦΕΚ: 232 Α' / 09.12.2016). τόµ.
Γ', σ. 1592, τόµ. Δ', σ. 2418-2435, 2448-2449, 26262684, 2693-2723, 2725-2739.
ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, µε θέµα:
«Αιτήµατα και προτεραιότητες για την ισότητα των φύλων σε
έναν κόσµο που αλλάζει: Υγεία, Εργασία και Έµφυλη Βία».
τόµ. Η', σ. 5611.
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ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις καταγγελίες για υψηλά ποσοστά καισαρικών
τοµών στην Ελλάδα χωρίς ιατρική αιτιολόγηση. τόµ. Η', σ.
5752.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα υψηλά ποσοστά καισαρικών τοµών στην Ελλάδα. τόµ. Ι', σ. 7202.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα υψηλά ποσοστά µη ενδεδειγµένων ιατρικά
καισαρικών τοµών. τόµ. ΙΑ', σ. 8334.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α', σ. 5, 14,
15, 17, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 155,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 169, 170, 171,
200, 203, 208, 209, 216, 217, 218, 224, 226, 227, 228,
231, 341, 342, 346, 347, 349, 354, 355, 356, 357, 358,
359, 361, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 383, 384, 386,
387, 388, 389, 390, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,
401, 403, 404, 405, 409, 410, 618, 619, 620, 632, 633,
634, 637, 641, 644, 648, 649, 651, 657, 661, 662, 664,
679, 680, 683, 692, 693, 695, 696, 699, 701, 703, 704,
705, 707, 710, 711, 720, 722, 728, 729, 731, 732, 735,
736, 737, 741, 742, 743, τόµ. Β', σ. 779, 799, 802, 805,
811, 816, 824, 825, 827, 833, 840, 842, 849, 852, 853,
887, 889, 890, 893, 898, 901, 903, 907, 909, 911, 913,
914, 915, 916, 918, 919, 923, 925, 926, 927, 929, 930,
933, 940, 941, 942, 950, 976, 977, 978, 982, 983, 984,
986, 987, 988, 989, 991, 992, 994, 997, 998, 1022, 1023,
1028, 1029, 1031, 1034, 1036, 1037, 1040, 1042, 1043,
1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1053, 1054,
1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064,
1065, 1066, 1220, 1223, 1225, 1229, 1230, 1231, 1232,
1238, 1240, 1242, 1457, 1458, 1460, 1461, 1462, 1463,
1464, 1465, 1466, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473,
1474, 1477, 1478, 1481, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487,
1489, 1494, 1495, 1499, 1503, 1504, 1506, 1511, 1515,
1517, 1518, 1519, 1534, 1535, 1537, 1541, 1546, 1547,
1548, 1549, 1553, 1554, 1556, 1559, 1561, 1562, 1563,
1565, 1566, 1587, 1588, 1590, τόµ. Γ', σ. 1604, 1605,
1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614,
1615, 1616, 1617, 1619, 1622, 1623, 1706, 1770, 1773,
1804, 1806, 1807, 1811, 1813, 1814, 1818, 1820, 1821,
1822, 1849, 1850, 1857, 1865, 1866, 1867, 1868, 1897,
1899, 1900, 1929, 1937, 1942, 1943, 1944, 1947, 1948,
1949, 1951, 1953, 1954, 1958, 1960, 1962, 1963, 1966,
1970, 1972, 1973, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1987,
2027, 2028, 2033, 2039, 2040, 2045, 2046, 2052, 2053,
2055, 2064, 2065, 2066, 2068, 2071, 2072, 2076, 2082,
2084, 2109, 2113, 2118, 2121, 2123, 2124, 2128, 2129,
2130, 2133, 2134, 2136, 2138, 2140, 2141, 2142, 2143,
2144, 2145, 2157, 2158, 2159, 2162, 2163, 2164, 2166,
2167, 2169, 2171, 2172, 2173, 2176, 2177, 2178, 2182,
2183, 2185, 2186, 2188, 2189, 2190, 2192, 2196, 2198,
2246, 2247, 2250, 2252, 2253, 2254, 2255, 2262, 2263,
2269, 2273, 2274, 2276, 2277, 2279, 2285, 2286, 2288,
2291, 2296, 2297, 2298, 2301, 2302, 2322, 2323, 2324,
2331, 2334, 2337, 2338, 2339, 2347, 2349, 2352, 2353,
2356, 2357, 2371, 2372, τόµ. Δ', σ. 2687, 2689, 2692,
2695, 2696, 2723, 2725, 2727, 2773, 2774, 2776, 2805,
2809, 2811, 2812, 2813, 2820, 2825, 2826, 2831, 2840,

2877, 2878, 2879, 2884, 2885, 2886, 2892, 2893, 2894,
2895, 2899, 2903, 2904, 2908, 2909, 2915, 2917, 2918,
2919, 2924, 2925, 2926, 2927, 2930, 2932, 2933, 2935,
2943, 2947, 2950, 2953, 2954, 2956, 2958, 2960, 2962,
2963, 2966, 2969, 2962, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969,
2972, 2973, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2983,
2984, 2987, 2990, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2998,
3001, 3003, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3013, 3018,
3022, 3026, 3035, 3038, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046,
3048, 3051, 3058, 3059, 3060, 3062, 3063, 3064, 3065,
3073, 3075, 3076, 3080, 3087, 3092, 3102, 3105, 3106,
3108, 3111, 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119,
3123, 3129, 3130, 3138, 3140, 3141, 3142, 3143, 3150,
3152, 3153, 3155, 3163, 3167, 3173, 3174, 3176, 3179,
3180, 3181, 3183, 3184, 3185, τόµ. Ε', σ. 3303, 3304,
3307, 3376, 3377, 3379, 3385, 3386, 3387, 3388, 3391,
3392, 3395, 3396, 3397, 3403, 3404, 3405, 3406, 3409,
3416, 3417, 3419, 3420, 3421, 3424, 3425, 3426, 3428,
3429, 3434, 3435, 3436, 3437, 3443, 3526, 3527, 3536,
3544, 3546, 3547, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3557,
3558, 3555, 3562, 3563, 3566, 3567, 3568, 3570, 3572,
3574, 3579, 3580, 3615, 3617, 3621, 3623, 3626, 3629,
3630, 3631, 3633, 3637, 3640, 3641, 3642, 3645, 3648,
3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3665, 3667, 3670, 3672,
3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3683, 3684, 3685, 3686,
3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3700, 3702, 3703, 3704,
3707, 3711, 3714, 3716, 3717, 3718, 3720, 3723, 3727,
3742, 3742, 3735, 3736, 3819, 3823, 3745, 3746, 3748,
3750, 3751, 3753, 3758, 3759, 3761, 3774, 3775, 3777,
3778, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3787, 3788,
3790, 3791, 3793, 3931, 3932, 3959, 3975, 3977, 3980,
3981, 3983, 3984, 3985, 3962, 3966, 3967, 3998, 4000,
4002, 4003, 4004, 4044, 4045, τόµ. ΣΤ', σ. 4053, 4054,
4056, 4057, 4062, 4065, 4068, 4080, 4082, 4083, 4085,
4086, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4100, 4103, 4108,
4121, 4122, 4123, 4128, 4132, 4133, 4134, 4136, 4139,
4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4147, 4150, 4151, 4152,
4157, 4197, 4199, 4183, 4187, 4188, 4217, 4218, 4220,
4227, 4232, 4233, 4234, 4245, 4446, 4450, 4455, 4501,
4505, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4515, 4516, 4518,
4520, 4521, 4524, 4525, 4526, 4527, 4529, 4530, 4548,
4554, 4555, 4556, 4557, 4559, 4560, 4561, 4562, 4568,
4569, 4573, 4574, 4576, 4579, 4580, 4587, 4588, 4589,
4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4600, 4602, 4606, 4607,
4609, 4614, 4616, 4617, 4518, 4622, 4623, 4624, 4626,
4627, 4628, 4629, 4630, 4633, 4639, 4640, 4646, 4649,
4650, 4652, 4654, 4655, 4658, 4659, 4662, 4663, 4665,
4668, 4670, 4671, 4672, 4680, 4681, 4684, 4685, 4689,
4703, 4705, 4708, 4709, 4713, 4714, 4715, 4716, 4721,
4723, 4724, 4726, 4727, 4728, 4730, τόµ. Ζ', σ. 4771,
4772, 4773, 4774, 4776, 4777, 4778, 4781, 4782, 4783,
4785, 4787, 4792, 4795, 4797, 4798, 4800, 4801, 4804,
4805, 4806, 4817, 4818, 4819, 4820, 4820, 4823, 4824,
4832, 4834, 4842, 4843, 4844, 4850, 4851, 4858, 4860,
4862, 4863, 4891, 4895, 4896, 4898, 4899, 4902, 4903,
4907, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916,
4922, 4927, 4928, 4929, 4930, 4953, 4956, 5008, 5009,
5011, 5012, 5013, 5017, 5019, 5021, 5023, 5031, 5032,
5033, 5042, 5043, 5044, 5046, 5051, 5052, 5054, 5058,
5073, 5075, 5079, 5081, 5082, 5083, 5084, 5090, 5091,
5094, 5095, 5096, 5097, 5099, 5102, 5108, 5109, 5124,
5350, 5353, 5354, 5355, 5356, 5358, 5359, 5360, 5383,
5384, 5387, 5388, 5389, 5391, 5392, 5395, 5394, 5396,
5408, 5409, 5411, 5412, 5414, 5431, τόµ. Η', σ. 5459,
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5460, 5461, 5463, 5466, 5468, 5472, 5473, 5474, 5476,
5479, 5482, 5484, 5485, 5486, 5490, 5492, 5493, 5494,
5497, 5499, 5503, 5505, 5506, 5507, 5511, 5514, 5515,
5518, 5519, 5520, 5522, 5523, 5524, 5526, 5527, 5528,
5529, 5530, 5531, 5561, 5562, 5566, 5568, 5569, 5570,
5575, 5577, 5591, 5594, 5595, 5596, 5597, 5598, 5599,
5600, 5601, 5602, 5604, 5605, 5607, 5608, 5611, 5619,
5622, 5628, 5629, 5630, 5631, 5634, 5635, 5636, 5637,
5638, 5639, 5640, 5682, 5683, 5684, 5685, 5686, 5688,
5691, 5692, 5719, 5721, 5723, 5724, 5725, 5732, 5733,
5735, 5737, 5738, 5740, 5741, 5755, 5756, 5757, 5758,
5759, 5760, 5761, 5762, 5763, 5764, 5790, 5791, 5792,
5794, 5798, 5799, 5800, 5802, 5803, 5808, 5809, 5810,
5814, 5815, 5832, 5833, 5834, 5838, 5839, 5840, 5842,
5843, 5847, 5848, 5849, 5849, 5850, 5852, 5854, 5855,
5857, 5861, 5862, 5873, 5874, 5875, 5876, 5879, 5880,
5881, 5883, 5885, 5886, 5888, 5889, 5891, 5892, 5893,
5894, 5898, 5963, 5964, 5970, 5973, 5980, 5981, 5982,
5983, 5988, 6211, 6213, 6214, 6216, 6217, 6220, 6221,
6222, 6223, 6225, 6226, 6227, 6229, 6230, 6231, 6233,
6234, 6235, 6236, 6240, 6242, 6244, τόµ. Θ', σ. 6247,
6248, 6249, 6250, 6252, 6254, 6256, 6258, 6259, 6260,
6261, 6262, 6263, 6267, 6268, 6269, 6270, 6271, 6272,
6273, 6276, 6277, 6280, 6282, 6285, 6288, 6289, 6290,
6292, 6295, 6298, 6299, 6300, 6301, 6302, 6358, 6363,
6369, 6371, 6372, 6380, 6381, 6388, 6392, 6393, 6408,
6409, 6410, 6412, 6440, 6441, 6443, 6444, 6445, 6447,
6475, 6480, 6481, 6485, 6486, 6487, 6488, 6491, 6496,
6501, 6514, 6523, 6525, 6527, 6528, 6529, 6530, 6533,
6534, 6539, 6540, 6541, 6542, 6543, 6544, 6545, 6546,
6548, 6550, 6552, 6553, 6555, 6567, 6570, 6573, 6574,
6575, 6578, 6580, 6584, 6587, 6590, 6595, 6596, 6598,
6600, 6604, 6605, 6610, 6616, 6617, 6618, 6620, 6621,
6657, 6659, 6661, 6662, 6668, 6674, 6675, 6670, 6671,
6676, 6678, 6677, 6679, 6680, 6682, 6684, 6686, 6688,
6689, 6690, 6813, 6814, 6842, 6845, 6854, 6858, 6862,
6863, 6864, 6866, 6867, 6868, 6885, 6932, 6933, 6934,
6935, 6936, 6937, 6941, 6943, 6944, 6945, 6946, 6949,
6951, 6952, 6962, 6965, 6966, 6968, 6972, 6973, 6974,
6976, 6978, 6979, 6980, 6981, 6983, 6984, 6987, 6988,
6989, 6991, 6997, 6999, 7006, 7008, 7009, 7010, 7014,
7015, 7016, 7017, 7018, 7021, 7023, τόµ. Ι', σ. 7062,
7065, 7064, 7066, 7067, 7069, 7070, 7074, 7075, 7076,
7077, 7078, 7079, 7086, 7087, 7089, 7093, 7094, 7099,
7094, 7095, 7129, 7100, 7101, 7102, 7103, 7106, 7107,
7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7115, 7116, 7119, 7121,
7122, 7124, 7125, 7129, 7151, 7153, 7157, 7188, 7190,
7191, 7192, 7204, 7205, 7206, 7207, 7209, 7214, 7216,
7217, 7218, 7220, 7221, 7222, 7224, 7225, 7227, 7235,
7237, 7238, 7240, 7245, 7248, 7264, 7265, 7266, 7269,
7270, 7271, 7272, 7274, 7277, 7282, 7283, 7285, 7286,
7287, 7289, 7290, 7391, 7392, 7293, 7295, 7298, 7301,
7316, 7317, 7318, 7319, 7322, 7323, 7325, 7326, 7332,
7333, 7334, 7339, 7340, 7342, 7345, 7346, 7347, 7348,
7349, 7350, 7351, 7357, 7386, 7410, 7414, 7450, 7452,
7453, 7454, 7455, 7456, 7457, 7522, 7523, 7525, 7735,
7737, 7746, 7748, 7749, 7751, 7752, 7753, 7755, 7761,
7766, 7768, 7770, 7773, 7774, 7775, 7778, 7779, 7799,
7800, 7802, 7805, 7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7815,
7816, 7821, 7822, 7823, 7824, 7825, 7827, τόµ. ΙΑ', σ.
7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7835, 7874, 7877, 7884,
7885, 7887, 7888, 7889, 7891, 7892, 7895, 7897, 7898,
7900, 7904, 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7914, 7915,
7917, 7918, 7924, 7925, 7926, 7931, 7945, 7947, 7958,

7964, 7968, 7969, 7972, 7974, 7984, 7988, 7995, 7997,
7998, 7999, 8001, 8003, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012,
8013, 8014, 8019, 8022, 8023, 8024, 8027, 8028, 8029,
8030, 8033, 8034, 8035, 8037, 8038, 8040, 8041, 8042,
8043, 8044, 8046, 8047, 8052, 8059, 8061, 8075, 8077,
8078, 8080, 8081, 8084, 8086, 8087, 8091, 8093, 8094,
8095, 8096, 8097, 8098, 8100, 8101, 8102, 8103, 8104,
8106, 8107, 8109, 8110, 8118, 8122, 8148, 8213, 8339,
8340, 8357, 8359, 8362, 8363, 8364, 8365, 8370, 8374,
8375, 8376, 8377, 8380, 8381, 8382, 8383, 8395, 8401,
8404, 8407, 8409, 8419, 8420, 8425, 8426, 8427, 8428,
8429, 8430, 8463, 8463, 8464, 8467, 8471, 8473, 8474,
8475, 8477, 8478, 8480, 8483, 8501, 8502, 8504, 8505,
8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8512, 8515, 8516, 8521,
8522, 8523, 8531, 8534, 8535, 8536, 8540, 8541, 8542,
8543, 8544, 8547, 8548, 8551, 8553, 8554, 8555, 8557,
τόµ. ΙΒ', σ. 8595, 8596, 8597, 8598, 8599, 8600, 8623,
8624, 8627, 8628, 8632, 8634, 8641, 8643, 8644, 8649,
8657, 8665, 8667, 8670, 8677, 8674, 8675, 8676, 8678,
8679, 8680, 8681, 8682, 8383, 8684, 8686, 8687, 8689,
8691, 8692, 8701, 8702, 8705, 8711, 8715, 8716, 8718,
8720, 8725, 8724, 8726, 8728, 8731, 8732, 8733, 8748,
8772, 8852, 8857, 8859, 8862, 8863, 8864, 8865, 8869,
8882, 8883, 8884, 8888, 9062, 9065, 9067, 9074, 9075,
9077, 9080, τόµ. ΙΓ', σ. 9390, 9391, 9392, 9394, 9396,
9397, 9400, 9403, 9409, 9414, 9424, 9430, 9431, 9433,
9436, 9438, 9439, 9440, 9442, 9444, 9445, 9446, 9448,
9453, 9454, 9455, 9457, 9458, 9459, 9460, 9462, 9466,
9470, 9471, 9478, 9481, 9486, 9492, 9494, 9499, 9501,
9503, 9505, 9512, 9515, 9516, 9518, 9519, 9521, 9523,
9530, 9536, 9539, 9553, 9554, 9556, 9559, 9600, 9606,
9673, 9677, 9682, 9683, 9684, 9686, 9687, 9692, 9698,
9699, 9701, 9704, 9706, 9708, 9709, 9710, 9711, 9712,
9713, 9714, 9726, 9727, 9728, 9731, 9732, 9736, 9737,
9738, 9819, 9850, 9857, 9858, 9859, 9860, 9861, 9862,
9863, 9864, 9867, 9869, 9874, 9877, 9878, 9880, 9883,
9889, 9890, 9891, 9892, 9893, 9894, 9896, 9897, 9898,
9902, 9904, 9907, 9908, 9909, 9911, 9993, 10037,
10041, 10047, 10049, 10050, 10051, 10053, 10057,
10059, 10061, 10062, 10065, 10067, 10068, 10069, τόµ.
ΙΔ', σ. 10081, 10087, 10090, 10091, 10094, 10099,
10100, 10115, 10143, 10149, 10151, 10159, 10160,
10163, 10170, 10171, 10172, 10173, 10174, 10175,
10176, 10177, 10178, 10179, 10182, 10183, 10189,
10190, 10192, 10196, 10201, 10202, 10214, 10216,
10219, 10215, 10218, 10221, 10222, 10224, 10222,
10227, 10266, 10267, 10287, 10288, 10289, 10290,
10291, 10294, 10295, 10302, 10303, 10306, 10309,
10315, 10316, 10317, 10318, 10319, 10320, 10323,
10326, 10330, 10336, 10339, 10341, 10343, 10347,
10350, 10351, 10367, 10372, 10374, 10377, 10379,
10411, 10413, 10419, 10425, 10426, 10428, 10430,
10433, 10443, 10444, 10445, 10447, 10455, 10456,
10463, 10474, 10476, 10477, 10480, 10483, 10484,
10485, 10490, 10491, 10494, 10495, 10497, 10499,
10549, 10553, 10558, 10563, 10565, 10568, 10569,
10576, 10577, 10579, 10583, 10588, 10591, 10592,
10592, 10593, 10597, 10598, 10599, 10600, 10601,
10604, 10609, 10613, 10615, 10728, 10732, 10733,
10734, 10735, 10738, 10739, 10740, τόµ. ΙΕ', σ. 10741,
10742, 10746, 10747, 10751, 10753, 10755, 10756,
10757, 10758, 10765, 10766, 10767, 10768, 10769,
10771, 10776, 10784, 10786, 10791, 10794, 10798,
10805, 10807, 10815, 10817, 10820, 10823, 10824,
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10825, 10827, 10832, 10833, 10834, 10836, 10838,
10839, 10843, 10844, 10845, 10846, 10847, 10850,
10851, 10852, 10855, 10856, 10857, 10858, 10859,
10860, 10861, 10863, 10864, 10874, 10875, 10880,
10882, 10884, 10886, 10889, 10891, 10893, 10896,
10900, 10901, 10903, 10907, 10908, 10910, 10911,
10912, 10915, 10922, 10951, 10973, 10974, 11027,
11028, 11032, 11033, 11034, 11036, 11038, 11039,
11045, 11050, 11051, 11052, 11053, 11055, 11061,
11063, 11066, 11068, 11069, 11071, 11072, 11073,
11074, 11093, 11094, 11095, 11096, 11097, 11099,
11101, 11102, 11103, 11104, 11105, 11106, 11112,
11113, 11114, 11117, 11119, 11120, 11121, 11124,
11125, 11126, 11129, 11130, 11135, 11136, 11137,
11139, 11145, 11146, 11147, 11149, 11150, 11151,
11152, 11154, 11156, 11157, 11158, 11159, 11160,
11161, 11162, 11163, 11164, 11167, 11168, 11169,
11174, 11175, 11177, 11178, 11180, 11182, 11181,
11183, 11184, 11185, 11186, 11230, 11232, 11233,
11238, 11242, 11246, 11247, 11248, 11249, 11257,
11258, 11261, 11263, 11264, 11289, 11292, 11299,
11301, 11304, 11305, 11308, 11309, 11310, 11312,
11313, 11316, 11317, 11318, 11319, 11321, 11376,
11378, 11379, 11386, τόµ. ΙΣΤ', σ. 11391, 11393, 11397,
11404, 11411, 11412, 11413, 11417, 11415, 11424,
11425, 11428, 11429, 11432, 11433, 11434, 11447,
11450, 11451, 11452, 11453, 11454, 11462, 11463,
11466, 11467, 11482, 11483, 11487, 11509, 11510,
11517, 11520, 11521, 11524, 11526, 11527, 11530,
11532, 11533, 11543, 11545, 11546, 11547, 11548,
11549, 11551, 11556, 11565, 11561, 11562, 11563,
11566, 11567, 11568, 11569, 11614, 11621, 11622,
11624, 11627, 11648, 11649, 11655, 11656, 11660,
11662, 11663, 11666, 11669, 11670, 11672, 11674,
11675, 11678, 11679, 11680, 11682, 11683, 11684,
11685, 11686, 11687, 11690, 11691, 11692, 11693,
11694, 11698, 11699, 11701, 11702, 11705, 11711,
11715, 11717, 11718, 11723, 11724, 11729, 11733,
11736, 11737, 11738, 11740, 11741, 11744, 11749,
11753, 11755, 11756, 11757, 11758, 11759, 11762,
11816, 11817, 11818, 11819, 11820, 11821, 11822,
11823, 11829, 11831, 11835, 11837, 11846, 11847,
11848, 11849, 11850, 11851, 11852, 11853, 11854,
11856, 11859, 11860, 11861, 11868, 11864, 11869,
11870, 11871, 11872, 11873, 11875, 11876, 11881,
11883, 11884, 11887, 11888, 11894, 11902, 11906,
11907, 11908, 11909, 11913, 11914, 11915, 11916,
11917, 11967, 11968, 11969, 11975, 11983, 11984,
11985, 11987, 11988, 11989, 11990, 11994, 11997,
12006, 12007.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής
Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Α', σ. 157, 158, 162, 163, 164, 168, 211,
214, 200, 206, 219.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες δια-

τάξεις» λόγω κατάθεσης τροπολογιών. τόµ. Β', σ. 1469,
1470, 1471, 1472, 1473.
Συζήτηση επί του Κανονισµού. τόµ. Β', σ. 1471, τόµ. Ε',
σ. 3359, 3361, τόµ. ΣΤ', σ. 4606.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών συµβάσεων,
κατά την από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ.
Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ' αριθµ.
2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ του Υπουργείου
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επίδειξης µη
Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους (Vehicule Aerien
de Combat sans Pilote, UCAV)", β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ
- AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)», και γ)
"Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο
Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής
Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, τον Αρχηγό του
Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
του Βελγίου, τον Υπουργό Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας
του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό
Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε
την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη
του Στρατηγείου EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό
Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS
(NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ', σ. 1608, 1611,
1613, 1614, 1615, 1616, 1619, 1620, 1622, 1623.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις» µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Γ', σ. 2253, 2254, 2257, 2258, 2260.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογίας που αφορά το ΕΣΠΑ, λίγο πριν την
ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: «Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ', σ. 2371,
2372, 2373.
Ανακοινώνεται αίτηµα των Βουλευτών της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ.κ. Β. Κεγκέρογλου και
Θ. Παπαθεοδώρου, όπου ένας εκ των δύο ζητούν τον λόγο,
µε βάση το άρθρο 67 παράγραφος 2 και 3, για παραβίαση
του άρθρου 87 και του άρθρου 88 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Δ', σ. 2653-2654.
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Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε την αίτηση του
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Α. Λοβέρδου, για παραβίαση του Κανονισµού,
σύµφωνα µε το άρθρο 67 παράγραφος 2 του Κανονισµού
της Βουλής. τόµ. Δ', σ. 2864-2865, 2867.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις», µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ.
Ε', σ. 3540, 3551, 3555, 3557.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος εκπρόθεσµων τροπολογιών που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε', σ.
3631, 3634, 3635, 3636, 3638, 3640, 3641, 3651, 3657,
3665, 3671, 3700.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τις υπεράριθµες τροπολογίες που κατατέθηκαν στο υπό συζήτηση
σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Χωρικός Σχεδιασµός - Βιώσιµη Ανάπτυξη". τόµ. Ε', σ. 3745,
3746, 3757, 3759, 3774, 3775, 3780, 3781, 3782, 3787,
3792.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής». τόµ. Ε', σ. 3962-3972.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε τις αρµοδιότητες των Υφυπουργών, όσον αφορά τη νοµοθετική πρωτοβουλία. τόµ. ΣΤ', σ. 4147, 4152.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. Ζ', σ. 4816, 4818, 4822, 4829,
4830, 4838, 4840, 4848, 4862, 4883, 4895, 4896.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εσωτερικών: "Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής
του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του
κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις", και τη διαδικασία της νοµοθέτησης από την Κυβέρνηση. τόµ. Ζ', σ. 5365, 5370, 5374,
5411, 5413, 5421, 5426, 5427.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ώρα
λήξης της συνεδρίασης, τη σειρά και τον χρόνο οµιλίας των
Βουλευτών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών
πολιτικών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του
κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ', σ. 5463, 5378, 5385,
5386, 5387, 5389.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης των επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Πρωθυπουργό. τόµ. Η', σ. 5464, 5465.

Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας:
"Μεταρρύθµιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών
ψυχικής υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και
πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών
ρυθµίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις». τόµ. Η',
σ. 5794, 5798, 5799, 5800.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε την το άρθρο
66 παράγραφοι 8 και 9. τόµ. Θ', σ. 6552, 6553.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµης τροπολογίας σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για εταιρική
σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών - µελών της αφενός και της Μογγολίας αφετέρου». τόµ. Θ', σ. 6672, 6673, 6674, 6675, 6676, 6682,
6686.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε προσβλητικές εκφράσεις που ακούστηκαν στην αίθουσα του
Κοινοβουλίου και καταδίκη αυτών. τόµ. Θ', σ. 6866, 6867,
6868.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της ψήφισης επί των προτάσεων που κατέθεσαν α) ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης
(Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014 και β) ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της
διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το
1996 µέχρι σήµερα. τόµ. Ι', σ. 7079, 7080, 7129.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή της συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. Ι', σ. 7188, 7189.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση προτάσεων ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εξωδικαστικός µηχανισµός στήριξης οφειλών επιχειρήσεων". τόµ. Ι', σ. 7340,
7341-7342.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Διεθνούς
Σύµβασης για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρµατος
και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και
άλλες διατάξεις", σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
108 του Κανονισµού της Βουλής και την ανάγκη να ανοίξει
ο κατάλογος των οµιλητών. τόµ. Ι', σ. 7450, 7452, 7453.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου
και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων,
µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20182021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ', σ. 7896 - 7897.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Μέτρα για την επιτάχυν-
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ση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης», µε τη
διαδικασία του επείγοντος. τόµ. ΙΑ', σ. 8359, 8386, 8388,
8369, 8416, 8418.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την πολύµηνη καθυστέρηση της συζήτησης της πρότασης νόµου,
αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα
- ενίσχυση κοινωνικής προστασίας και ένταξης», σε σχέση
µε την ηµεροµηνία κατάθεσής της. τόµ. ΙΒ', σ. 8632, 8636,
8638, 8639, 8651.
Αναφορά σχετικά µε την κατάθεση τροπολογίας που αφορά προαπαιτούµενα µέτρα, κατά τη διάρκεια κύρωσης
διεθνούς σύµβασης. τόµ. ΙΒ', σ. 8649, 8651, 8653, 8659,
8660, 8665.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση και ψήφιση εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, καθώς και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ', σ. 8676, 8677, 8678, 8679, 8680, 8693, 8695,
8705, 8707, 8711, 8723, 8726.
Ψηφοφορία, δια ανατάσεως της χειρός, επί της προτάσεως ανοίγµατος του καταλόγου των οµιλητών και συνέχιση
της συνεδρίασης µέχρι και αύριο, κατά τη συζήτηση του
σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ', σ. 8687.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
κατάθεση τροπολογιών, εκπρόθεσµων και µη σχετικών µε
το θέµα του σχεδίου νόµου, κατά τη συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων: «I) Κύρωση και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στη Σύµβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου
2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση,
ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Α-Π 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε µε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας
2014/42/EΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε
ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 2201/2003,του Συµβουλίου της 27ης
Νοεµβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές
και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά µε το δικαίωµα
πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας
και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος
σύλληψης, καθώς και σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης
τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας
του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας µε τρίτα πρόσωπα και
µε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη
θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά µε τα δικαιώµατα,
την υποστήριξη και την προστασία θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο

2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου». τόµ. ΙΒ', σ. 9087, 9102,
9120, 9121, 9133.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης
και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου". τόµ. ΙΓ', σ. 9723.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α
Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10.3.2017 πρόταση». τόµ. ΙΓ', σ. 9555, 9856, 9857.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού", µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. ΙΔ',
σ. 10164, 10165, 10167, 10170, 10224, 10225.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ', σ. 10549-10551, 10558, 10563,
10584.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ', σ. 10587-10588, 10597, 10603.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
κατάθεση εκπρόθεσµων τροπολογιών και µη σχετικών µε
το θέµα του σχεδίου νόµου, κατά τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ', σ.
10741, 10742, 10749, 10755, 10757, 10766, 10778,
10813.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε τον χρόνο οµιλίας των Υπουργών, κατά τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ', σ. 10864.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου,
τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου
για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων
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στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας
των Βουλευτών. τόµ. ΙΕ', σ. 11229-11230.
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «ανεφάρµοστος ο αντικαπνιστικός νόµος». τόµ. Ι',
σ. 7735.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους καπνοπαραγωγούς και εργαζόµενους της επιχείρησης «ΚΑΠΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΕ» στο Κιλκίς. τόµ. Ι', σ. 7151.
ΚΑΠΝΟΣ-ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ-ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους καπνοπαραγωγούς και εργαζόµενους της επιχείρησης «ΚΑΠΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΕ» στο Κιλκίς. τόµ. Ι', σ. 7151.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ-ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την ολοκλήρωση και αυτονόµηση του Ογκολογικού Τµήµατος του Νοσοκοµείου Ρόδου.
τόµ. Ζ', σ. 5359.
ΚΑΣΤΑΝΑ-ΚΑΣΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Σοβαρή απειλή
για τις καλλιέργειες της Αρκαδίας η σφήκα της καστανιάς».
τόµ. ΙΓ', σ. 9995.
ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Επικοινωνία του Υπουργού Εθνικής
Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου µε τον ισοβίτη κ. Γιαννουσάκη». τόµ. ΙΓ', σ. 9449.
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για την Αυτόµατη
Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηµατοοικονοµικών Λογαριασµών και διατάξεις εφαρµογής". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4428, ΦΕΚ: 190 A '/13.10.16). τόµ. Α', σ. 80-85.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον ενδεχόµενο κίνδυνο παραγραφών
σε δυνητικές περιπτώσεις φορολογικών υποθέσεων πολιτικών προσώπων που αφορούν στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, στο Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος και στις λίστες καταθετών εξωτερικού. τόµ. Η', σ. 5591.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε τη χορήγηση αδειών για
τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. τόµ. ΣΤ', σ.
4447.
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης του Υφυπουργού κ.
Πετρόπουλου για κατασχέσεις σε µικροοφειλέτες. τόµ. Η',
σ. 5588.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις κατασχέσεις κινητών αξιών, ακινήτων και τραπεζικών λογαριασµών. τόµ. Θ', σ. 6947.
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στον καταυλισµό της Μόριας Λέσβου. τόµ. Ε', σ.
3930.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των προσφύγων και µεταναστών από τη βαρυχειµωνιά. τόµ. Ε', σ. 4049.
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Καταστροφική κατολίσθηση στο λιγνιτωρυχείο Αµυνταίου». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11395.
ΚΑΥΣΙΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης
και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίµων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4439, ΦΕΚ: 222 A'/30.11.2016). τόµ. Γ',
σ. 1892, 2027 - 2057, 2066 - 2087.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
πάταξη του λαθρεµπορίου καυσίµων στα πρατήρια. τόµ. Ε',
σ. 3618.
ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Υγείας: α) σχετικά µε τα σοβαρά προβλήµατα των
οικογενειών και των εργαζοµένων στις υπηρεσίες ειδικής
αγωγής και β) σχετικά µε τον κίνδυνο να µείνουν χωρίς θεραπείες τα παιδιά και οι έφηβοι της ειδικής αγωγής. τόµ.
Η', σ. 5605.
ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε τα προβλήµατα των συµβασιούχων εργαζοµένων στις υπηρεσίες ασύλου, στα
hotspots, στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και τις άλλες
υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
τόµ. Ι', σ. 7191.
ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΚΕΠΥ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε την άµεση ανάγκη διασφάλισης της εύρυθµης λειτουργίας στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) της Μόριας. τόµ. Η', σ. 5589.
ΚΕΝΤΡΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων,
τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων του ν.4387/2016
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4461, ΦΕΚ: 38 A' / 28-03-2017). τόµ. Ζ', σ. 5353,
τόµ. Η', σ. 5794-5935.
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ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών του
Δήµου Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Α', σ. 677.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα εγκαταλελειµµένα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία Ρόδου, Κω και Καρπάθου. τόµ. Β', σ. 1234.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το κλείσιµο των τοπικών ιατρείων «ΕυγένειαςΧαραυγής» Κερατσινίου από τη 2η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής. τόµ. ΙΑ', σ. 8480.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την περαιτέρω αποδυνάµωση του Κέντρου Υγείας Καστορείου του Δήµου Σπάρτης. τόµ. ΙΑ', σ. 8511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λειτουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου
στα Χανιά. τόµ. ΙΓ', σ. 10077.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε τις επείγουσες ανάγκες στελέχωσης των Κέντρων Υγείας
Πάργας και Καναλακίου του Νοµού Πρέβεζας καθώς και
δηµιουργία Τοµέα ΕΚΑΒ Πάργας-Καναλακίου. τόµ. ΙΔ', σ.
10299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Επικίνδυνη η έλλειψη καρδιολόγου και χειρουργού στο Κέντρο Υγείας Καρπάθου». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11675.
ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την έκρυθµη κατάσταση στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων του
Νοµού Σερρών. τόµ. Β', σ. 1019.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στο
Σχιστό. τόµ. Β', σ. 1459.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την καθυστέρηση προγραµµάτων κοινωφελούς
εργασίας για διακόσιους εβδοµήντα τέσσερις δήµους και
καταγγελίες για τη διαχείριση των προγραµµάτων που ήδη
εφαρµόζονται στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων. τόµ.
ΣΤ', σ. 4184.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης
για τον κεντρικό τελωνισµό, όσον αφορά την κατανοµή των
εθνικών εξόδων είσπραξης που παρακρατούνται κατά τη
διάθεση των παραδοσιακών Ιδίων Πόρων στον προϋπολογισµό της Ε.Ε». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4454, ΦΕΚ: 20 A' / 20.02.2017). τόµ. ΣΤ', σ. 4529,
τόµ. Ζ', σ. 4927-4930.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το παρασκήνιο ενός σχεδίου νόµου και τις επιπτώσεις του στον χώρο του πολιτισµού. τόµ. Θ', σ. 6856.
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο
Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης
συµφερόντων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-

Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4440, ΦΕΚ: 224 A' / 02.12.2016).
τόµ. Γ', σ. 1928, 2109-2152, 2167-2205.
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αποπληρωµή του φόρου κληρονοµιάς µε µεταβίβαση ακινήτου προς το δηµόσιο. τόµ. Β', σ.
873.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Υπερβολικός ο αριθµός αποποιήσεων
κληρονοµιάς». τόµ. ΙΕ', σ. 11369.
ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της Συµφωνίας των Παρισίων στη Σύµβαση - Πλαίσιο των
Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή". (Συζήτηση Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4426, ΦΕΚ: 187 Α'/06.10.2016). τόµ.
Α', σ. 15-17.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας της Ενδοκρινολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Νίκαιας « Άγιος Παντελεήµονας». τόµ. Γ', σ. 1802.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη δυσλειτουργία της Παθολογικής Κλινικής και
το κλείσιµο του διαβητολογικού ιατρείου στο Μαµάτσειο
Νοσοκοµείο Κοζάνης, παρά την παγκόσµια αναγνώριση
της προσφοράς του. τόµ. Ε', σ. 3533.
ΚΛΟΠΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη νέα διάρρηξη στο Θεατρικό Μουσείο. τόµ. Β', σ. 995.
ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Κ.Α.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αναθεώρηση
της τρέχουσας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) µετά το 2020. τόµ. Η',
σ. 5968.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Συνολική και όχι τµηµατική µετεγκατάσταση της κοινότητας Αχλάδας του Νοµού
Φλώρινας». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11394.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
(ΚΑΛΟ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4430,
ΦΕΚ: 205 A'/31.10.2016). τόµ. Α', σ. 79, τόµ. Β', σ. 779854, 889-951.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάγκη απάλειψης ή τροποποίησης εδαφίων
της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του νόµου «Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία» εξαιτίας υπερµέτρου διευρύνσεως της ευθύνης απλών µελών Κοινωνικής Συνεταιριστικής επιχείρησης (Κοιν.Σ.επ.) για υποχρεώσεις του Διαχειριστή ή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής προς το Δηµόσιο και τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Β', σ.
1459.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4430,
ΦΕΚ: 205 A'/31.10.2016). τόµ. Α', σ. 79, τόµ. Β', σ. 779854, 889-951.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάγκη απάλειψης ή τροποποίησης εδαφίων
της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του νόµου «Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία» εξαιτίας υπερµέτρου διευρύνσεως της ευθύνης απλών µελών Κοινωνικής Συνεταιριστικής επιχείρησης (Κοιν.Σ.επ.) για υποχρεώσεις του Διαχειριστή ή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής προς το Δηµόσιο και τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Β', σ.
1459.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών
Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις
για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις
του ν.4387/2016(Α'85) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου:.4445, ΦΕΚ: 236 A'/
19.12.2016). τόµ. Δ', σ. 2975, τόµ. Ε', σ. 3309-3374,
3376-3484.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016,
µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές
ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018 - 2021 και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4472, ΦΕΚ: 74 Α'/ 19.05.2017).
τόµ. ΙΑ', σ. 7895, 7895 - 8005, 8008 - 8213.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής προστασίας και ένταξης». (Συζήτηση). τόµ. ΙΒ', σ. 8628-8667.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:.4445, ΦΕΚ: 236
A'/19.12.2016). τόµ. Δ', σ. 2975, τόµ. Ε', σ. 3309-3374,
3376-3484.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4455, ΦΕΚ: 22 A' / 23.02.2017). τόµ.
ΣΤ', σ. 4529, τόµ. Ζ', σ. 5014-5067.
ΚΟΜΜΑΤΑ
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή από την εκλογή Κοσµητόρων και Γραµµατέων
της Βουλής. τόµ. Α', σ. 5.

Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή επί της αρχής και επί των άρθρων
1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας,
Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 228-231.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 231-259, 265-276.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας "Το Ποτάµι", κ. Σταύρου Θεοδωράκη, προς
τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία
ενηµερώνει ότι ο Βουλευτής Αχαΐας Ιάσων Φωτήλας, τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος. τόµ.
Α', σ. 738-739.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε τη οποία γνωστοποιεί ότι,
σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Κανονισµού της Βουλής, Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας (κατά
σειρά) ορίζονται οι Βουλευτές Νικόλαος-Γεώργιος Δένδιας
(Β' Αθηνών), Κωνσταντίνος Τζαβάρας (Ν. Ηλείας) και Γιάννης Κεφαλογιάννης (Ν. Ρεθύµνου). τόµ. Γ', σ. 1926.
Ανακοινώνεται επιστολή της κ. Αικατερίνης Μάρκου,
Βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του "Ποταµιού" και
παραµένει ανεξάρτητη Βουλευτής. τόµ. Γ', σ. 1927.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ένωσης Κεντρώων κ. Β. Λεβέντη, προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία
ανακοινώνει πως ορίζει ως µόνιµο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον Βουλευτή Σερρών κ. Μεγαλοµύστακα Αναστάσιο.
τόµ. Γ', σ. 2201.
Αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας, από Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ,
του Ποταµιού, καθώς και από τρεις ανεξάρτητους Βουλευτές, επί των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την
ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την
άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
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και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ.
Δ', σ. 2695-2695.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2, 3 και 4
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και
την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που
διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε
τα άρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού
596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής
2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης». τόµ. Δ', σ. 2696-2723, 2725-2738.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Σ. Βούλτεψη, Ε. Μεϊµαράκη, Ν. Παππά, Π. Κουρουµπλή, Χ. Σπίρτζη, Χ. Καφαντάρη, Ι. Τσιρώνη, Γ. Κυρίτση, Δ. Ρίζου, κ.
Μορφίδη, Ο. Τελιγιορίδου, Κ. Σέλτσα, Ε. Βαγιωνάκη, Χ.
Κεφαλίδου, Ε. Χριστοφιλοπούλου, Σ. Γεωργιάδη, Σ. Δανέλλη, Γ. Πάλλη, Α. Μιχαηλίδη, Γ. Βαρεµένου, Θ. Παραστατίδη, Π. Σκουρλέτη, ο. Γεροβασίλη, Ε. Αποστόλου και Γ.
Λαζαρίδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί των άρθρων 1,2,3 και 4 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ.
Δ', σ. 2696-2722.
Ανακοινώνεται ότι η Γραµµατέας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεοπεφτάτου Αφροδίτη, µε επιστο-

λή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
ενηµερώνει ότι κατά την ΙΖ' Κοινοβουλευτική Περίοδο, Β'
Σύνοδο, ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι για
την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς οι Βουλευτές κ.κ. Μαντάς Χρήστος, Ξυδάκης Νικόλαος και Βάκη Φωτεινή. τόµ. Δ', σ. 2803-2804.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί του άρθρου 65 του
σχεδίου νόµου του Υπ. εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ε', σ. 3440--3443.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την
κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν.
4387/2016 (Α' 85) και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε', σ. 34433484.
Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσµίας της λειτουργίας για την υποβολή του Πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 144
και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, µέχρι την 16η Ιανουαρίου 2017. τόµ. Ε', σ. 3557.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας που ετέθη από Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ,
τον Βουλευτή του κόµµατος "Το Ποτάµι" Αχµέτ Ιλχάν και από τους ανεξάρτητους Βουλευτές κ.κ. Γεώργιο-Δηµήτριο
Καρρά, Λεωνίδα Γρηγοράκο και Ευστάθιο Παναγούλη, επί
της τροπολογίας 837/71 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του
ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε', σ. 3821-3823.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας 837/71 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωµάτων: "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική
Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε', σ. 3823-3847.
Ανακοινώνεται επιστολή της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
µε την οποία ενηµερώνει ότι ο Βουλευτής Λακωνίας κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης. τόµ. Ε', σ. 40004001.
Ανακοινώνεται επιστολή του ανεξάρτητου Βουλευτή του
Νοµού Ροδόπης κ. Ιλχάν Αχµέτ, προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει το
σώµα ότι εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ. τόµ. Ε', σ.
4005-4006.
Ανακοινώνεται επιστολή της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-
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ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει το
Σώµα για την αποδοχή της προσχώρησης του Βουλευτή κ.
Ιλχάν Αχµέτ στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ. τόµ. Ε', σ. 4005,
4007.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς
και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης
από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. ΣΤ', σ. 4230.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, την οποία συνυπογράφουν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας κ. Ιάσων Φωτήλας και µε την οποία δηλώνουν ότι ο
Βουλευτής προσχωρεί και εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΣΤ', σ. 4230-4231.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα τρεις
Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οκτώ Βουλευτές του κόµµατός του, υπέβαλαν πρόταση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, για τη συζήτηση του πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου
2017. τόµ. ΣΤ', σ. 4441.
Συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Κανονισµού
της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας
της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και
των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην
Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του 2017. τόµ.
ΣΤ', σ. 4549-4643.
Ανακοινώνεται επιστολή του κ. Κωνσταντίνου Μπαργιώτα, Βουλευτή Λάρισας, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Νικόλαο Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Ποταµιού και παραµένει
ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. ΣΤ', σ. 4687.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα
εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014
περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα
επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4456, ΦΕΚ: 24 A'/01.03.2017).
τόµ. Ζ', σ. 4921, 5363 - 5440.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Τόσα χρόνια γιατί δεν βρήκαν τους ενόχους των θαλασσοδανείων ενώ το πόρισµα Καλούδη παραπέµπει τους
πρωταγωνιστές µε ονοµατεπώνυµα και διευθύνσεις στο εδώλιο του κατηγορουµένου»; τόµ. Η', σ. 5561.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Μεσσηνίας κ. Δηµητρίου Κουκούτση προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και παραµένει ως ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. Η', σ.
5573-5574.

Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, από τον κ. Σταύρου Θεοδωράκη, Πρόεδρο του κόµµατος "ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ", µε την οποία ενηµερώνει ότι Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του κόµµατός του ορίζεται ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μαυρωτάς.
τόµ. Η', σ. 5830-5831.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την "προκλητική µείωση
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για πολιτικά πρόσωπα".
τόµ. Θ', σ. 6250.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις «δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού
Εξωτερικών για προεκλογικές συγκεντρώσεις τουρκικών
κοµµάτων στην Ελλάδα». τόµ. Θ', σ. 6356.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις «προεκλογικές συγκεντρώσεις Τούρκων αξιωµατούχων στην Ελλάδα». τόµ. Θ', σ. 6358.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και
οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ
2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη
Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος
και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ', σ. 6488.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το
άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153
και επ. του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν. 3126/2003 «περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011,
µε αντικείµενο την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την
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οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ
ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ
ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους
ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη
Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος
και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ', σ. 6555-6567.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, από τον ανεξάρτητο Βουλευτή Λάρισας
κ. Κωνσταντίνο Μπαργιώτα, µε την οποία γνωστοποιεί ότι εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ. τόµ. Θ', σ. 6584-6585.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, από την Πρόεδρο της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κα Φωτεινή Γεννηµατά,
µε την οποία ενηµερώνει ότι αποδέχτηκε την ένταξη του
Βουλευτή κ. Κωνσταντίνου Μπαργιώτα στην Κοινοβουλευτική Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης. τόµ. Θ', σ.
6584, 6586.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 143 Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν
πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη 19972014, σύµφωνα µε το άρθρο 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Θ', σ. 6815-6833.
Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και
των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996 µέχρι σήµερα, σύµφωνα µε το άρθρο 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ', σ.
6887-6896.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παρ. 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού
της Βουλής: α) Επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης
(Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014 και β) Επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, και
οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής

Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996 µέχρι σήµερα. τόµ.
Ι', σ. 7033-7129.
Ανακοινώνεται η πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον
χώρο της υγείας, κατά τα έτη 1997-2014. τόµ. Ι', σ. 70347052.
Ανακοινώνεται η πρόταση που κατέθεσε ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης
και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996 µέχρι
σήµερα. τόµ. Ι', σ. 7034, 7053-7061.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των προτάσεων που κατέθεσαν α) ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για
τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996 µέχρι σήµερα. τόµ. Ι', σ. 71297146.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, καθώς και από
τους Ανεξάρτητους Βουλευτές κ.κ. Γ. Καρρά και Θ. Θεοχάρη, επί της τροπολογίας 1027/15, του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων". τόµ. Ι', σ. 7341, 7342-7344.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων". τόµ. Ι', σ. 7352-7354.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της τροπολογίας 1027/15 ου σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων". τόµ. Ι', σ. 7354-7357.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, καθώς και από
τους Ανεξάρτητους Βουλευτές κ.κ. Γ. Καρρά και Θ. Θεοχάρη, επί της τροπολογίας 1027/15 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων". τόµ. Ι', σ. 7357.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και
των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Ανάπτυξης: «Εξωδικαστικός µηχανισµός στήριξης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι', σ. 73577386, 7414-7431.
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 1829/
27.04.2017 αίτηµα της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά µε το
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οποίο προτάθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 44, παράγραφος
1 του Κανονισµού της Βουλής, η σύσταση Διακοµµατικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δηµογραφικό και η οποία έγινε δεκτή οµόφωνα από τη Διάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίαση στις 4 Μαΐου 2017 τόµ. Ι', σ. 7762,
7763-7764.
Ανακοινώνεται ότι η Διάσκεψη των Προέδρων µε οµοφωνία (εκτός των αντιρρήσεων του Εκπροσώπου του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, κ. Χρήστου Παππά) αποφάσισε να προτείνει στην Ολοµέλεια, για να εγκριθεί κατ' εφαρµογήν το άρθρο 81 παράγραφος 1, 2 και 3 του Κανονισµού
της Βουλής, τον αποκλεισµό της συµµετοχής των Βουλευτών-µελών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή από τη διαδικασία και τη σχετική συζήτηση στην Ολοµέλεια του Κοινοβουλίου για το νοµοσχέδιο: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση
διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΙΑ', σ. 7895.
Ψηφοφορία (δι' εγέρσεως) επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις". (Απερρίφθησαν). τόµ. ΙΑ', σ. 7918.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί της αρχής, επί όλων
των άρθρων και επί της υπουργικής τροπολογίας 1032/164
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές
διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.
4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ', σ. 8112-8115.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας, επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2, 10,
15 και 163 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ', σ. 8115-8118.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, την οποία συνυπογράφει και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Γ. Καρράς, επί
των άρθρων 1 έως 15, 17 έως 20, 57, 58, 69 και 80, του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.
4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ', σ. 8118-8120.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, επί της αρχής και επί των
άρθρων 1, 2, 10, 16, 17, 20, 49, 58 και 163 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις
Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016,

µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές
ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ', σ. 81208122.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί όλων των άρθρων, καθώς και επί της υπουργικής τροπολογίας
1032/164 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ', σ. 8122-8212.
Ανακοινώνεται ότι έχουν αποσταλεί στο Προεδρείο δεκαεπτά φάκελοι από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, οι οποίοι περιέχουν επιστολές προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε τις οποίες δηλώνουν ότι δεν επιθυµούν να νοµιµοποιήσουν µε την παρουσία τους µια άκυρη και παράνοµη
διαδικασία και καταγγέλλουν τον παράνοµο και αντισυνταγµατικό αποκλεισµό της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και καταψηφίζουν το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.
4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
τόµ. ΙΑ', σ. 8122.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας από τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Κύρωση της
τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ', σ. 8677.
Ψηφοφορία, δι' εγέρσεως, επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο». (Απερρίφθη). τόµ. ΙΒ', σ. 8686.
Αποχώρηση των Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, από τη συζήτηση επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ', σ. 8716.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας, επί των υπουργικών τροπολογιών 1058/64,
1059/65 και 1060/66 του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης
Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας
για τη Μεσόγειο". τόµ. ΙΒ', σ. 8733-8735.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των υπουργικών τροπολογιών 1058/64, 1059/65 και 1060/66 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο". τόµ. ΙΒ', σ. 8736-8784.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας, κατά τα έτη 19972014, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 14 και επόµενα του
Κανονισµού της Βουλής, ζητεί τρίµηνη παράταση της λειτουργίας της. τόµ. ΙΓ', σ. 9673.
Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευ-
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τές του κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση για τη σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, κατά το άρθρο 68 του Συντάγµατος
και 144 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής των Ελλήνων, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων στελεχών και λειτουργών σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση. τόµ.
ΙΓ', σ. 10027-10036.
Ανακοινώνεται επιστολή της κ. Θ. Μεγαλοοικονόµου
προς τον Πρόεδρο της βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την
οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ένωσης Κεντρώων και παραµένει ανεξάρτητη Βουλευτής. τόµ. ΙΓ', σ. 10073-10074.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας από τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ', σ. 10558.
Αποχώρηση των Βουλευτών του "Ποταµιού" από τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ', σ.
15550.
Αποχώρηση των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας από
τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ', σ.
10587.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». (Απερρίφθη). τόµ. ΙΕ', σ. 10757.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας, επί της αρχής, επί των άρθρων 3, 15, 32, 34
και 36 και επί της τροπολογίας µε αριθµό 1177, του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
"Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ', σ.
10856.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής, επί των άρθρων 3, 15, 32, 34
και 36 και επί της τροπολογίας 1177/119 του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ', σ.
10919-10922.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων
3, 15, 32, 34, 36 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
1177 του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ', σ. 10922-10951, 10959-10972.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: «Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». (Απερρίφθη). τόµ. ΙΕ', σ. 11036.
Ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για

σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11917-11938.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Νικόλαου Μίχου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε
την οποία γνωστοποιεί την παραίτηση του από Βουλευτής
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, και την παραµονή του ως Ανεξάρτητος Βουλευτής.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 11963-11964.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τις σοβαρές διαστάσεις του θέµατος των µεδουσών σε Κορινθιακό και Πατραϊκό κόλπο. τόµ. ΙΔ', σ. 10732.
ΚΟΥΒΕΪΤ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση Συµφωνίας για
τη συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Κουβέιτ". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4458, ΦΕΚ: 32 A' / 13.03.2017). τόµ. Ζ', σ. 5009,
τόµ. Η', σ. 5575-5577.
ΚΡΑΣΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την έξαρση της παραοικονοµίας στην
αγορά οίνου λόγω της επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ). τόµ. ΣΤ', σ. 4455.
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4452, ΦΕΚ: 17 A' / 15.02.2017). τόµ. ΣΤ', σ. 4659,
τόµ. Ζ', σ. 4782-4867.
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε την άµεση ανάγκη νέου στρατηγικού
σχεδιασµού για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. (Επερωτώντες: Τριάντα τέσσερις Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας).
τόµ. ΙΓ', σ. 9475.
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την κατάργηση των
κτηµατολογικών γραφείων Ρόδου και Κω. τόµ. ΙΒ', σ.
9067.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την έγκυρη καταβολή των αποζηµιώσεων στους κτηνοτρόφους του Νοµού
Σερρών για το ζωικό τους κεφάλαιο που έχει πληγεί από
την οζώδη δερµατίτιδα. τόµ. Β', σ. 880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον συντελεστή ΦΠΑ 24% για τα ζώντα
παραγωγικά ζώα. τόµ. Β', σ. 984.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την άµεση καταβολή της εξισωτικής αποζηµιώσεως του 2016 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικαιούχους. τόµ. Γ', σ. 2159.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την υλοποίηση
των προγραµµάτων καταρροϊκού και µελιταίου πυρετού στη
Λέσβο και τη λειτουργία της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. τόµ.
Ε', σ. 3622.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
στο 100% των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Λέσβου
για τις µεγάλες ζηµιές από τον χιονιά και τον παγετό. τόµ.
ΣΤ', σ. 4445.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την άµεση πληρωµή των δικαιούχων παραγωγών βιολογικής γεωργίας κτηνοτροφίας του Νοµού Κιλκίς. τόµ. ΙΑ', σ. 7871.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εξαίρεση του
Έβρου και της Σαµοθράκης από την έκτακτη ενίσχυση σε
παραγωγούς γάλακτος σε νησιά που αντιµετωπίζουν προβλήµατα λόγω µεταναστευτικών ροών. τόµ. ΙΑ', σ. 7872.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πότε θα γίνουν
οι πληρωµές της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
τόµ. ΙΑ', σ. 7874.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αντί για µέτρα
στήριξης της ελληνικής κτηνοτροφίας, εξαίρεση των σύνθετων ζωοτροφών από τη µείωση του ΦΠΑ». τόµ. ΙΔ', σ.
10147.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Τραγελαφική η κατάσταση στις διαδικασίες συνταξιοδότησης των νέων συνταξιούχων αγροτών και κτηνοτρόφων». τόµ. ΙΔ', σ. 10156.
ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε τις κωλυσιεργίες στην έναρξη των εργασιών αποκατάστασης του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Άρτας. τόµ. Γ', σ. 1939.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Δάνειο ύψους
138 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕ) για την κατασκευή και ανακαίνιση κτηρίων και εγκαταστάσεων σε ΑΕΙ». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11401.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την αναστολή της επαγγελµατικής δραστηριότητας των µελών της Κυβέρνησης.
τόµ. ΣΤ', σ. 4501.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα: «Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς το Δηµόσιο».
(Επερωτώντες: Οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας κ.κ. Γ.
Γεωργαντάς, Ά. Ασηµακοπούλου, Μ. Βορίδης, Σ. Βούλτεψη, Γ. Καρασµάνης, Δ. Κυριαζίδης, Ν. Παναγιωτόπουλος,
Κ. Τζαβάρας, Κ. Τσιάρας, Π. Μηταράκης, Χ. Μπουκώρος
και Μ. Χαρακόπουλος). τόµ. ΣΤ', σ. 4505-4527.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του
Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο αρχηγών κοµµάτων, µε

θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις
δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΓ', σ. 96779721.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης, προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Ανάπτυξη: Η αυταπάτη
της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». (Επερωτώντες: Δεκαεπτά Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ). τόµ. ΙΓ', σ. 10046.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
µε θέµα: "Κυβερνητική µεταβολή", µε την οποία γνωστοποιεί τα Π.Δ. 124/5-11-2016 (ΦΕΚ 209/5-11-2016) και 125/511-2016 (ΦΕΚ 210/5-11-2016), περί αποδοχής της παραίτησης και διορισµού µελών της Κυβέρνησης. τόµ. Β', σ.
1583-1586.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος των
τροχαίων ατυχηµάτων, την ενίσχυση της κυκλοφοριακής αγωγής και την καλύτερη εφαρµογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). τόµ. Θ', σ. 6662.
ΚΥΠΡΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4431, ΦΕΚ: 207 A'/04.11.2016). τόµ. Β',
σ. 1468-1522.
ΚΥΠΡΟΣ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο 142Α του Κανονισµού
της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση του Σώµατος
σχετικά µε τις εξελίξεις στη διαπραγµάτευση για το κυπριακό ζήτηµα. τόµ. ΙΔ', σ. 10081-10100.
Ανακοίνωση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου
Βούτση, σύµφωνα µε το άρθρο 51 παρ. 4 του Κανονισµού
της Βουλής, σχετικά µε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας, για την πρόσβαση στο
υλικό του «Φακέλου της Κύπρου» και λήψη σχετικής απόφασης. τόµ. ΙΔ', σ. 10100-10143.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Κ.Ο.Κ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος των
τροχαίων ατυχηµάτων, την ενίσχυση της κυκλοφοριακής αγωγής και την καλύτερη εφαρµογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). τόµ. Θ', σ. 6662.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική
Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4446, ΦΕΚ: 240 A'/22.12.2016). τόµ. Ε', σ. 3309, 3536 3580, 3630-3702, 3821-3848.
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ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
πάταξη του λαθρεµπορίου καυσίµων στα πρατήρια. τόµ. Ε',
σ. 3618.
ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε το σοβαρό πρόβληµα
επιβίωσης χιλίων οικογενειών στο νότιο Πήλιο. τόµ. Θ', σ.
6937.
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το «πάγωµα» των ληξιπρόθεσµων οφειλών σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. τόµ. Α', σ. 626.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ανάγκη θέσπισης βιώσιµης ρύθµισης
ληξιπρόθεσµων οφειλών των δηµοτών και δη προς τους
δήµους και τις δηµοτικές επιχειρήσεις. τόµ. Ε', σ. 3943.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την ανάγκη για βιώσιµη
ρύθµιση των "κόκκινων" στεγαστικών δανείων. τόµ. ΣΤ', σ.
4217.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη βιώσιµη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών
προς το δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία και τους δήµους,
ανάλογα µε τις δυνατότητες του οφειλέτη. τόµ. Θ', σ. 6668.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάγκη εξεύρεσης λύσης για την έκδοση συντάξεων, των υπό συνταξιοδότηση ασφαλισµένων του ΕΦΚΑ µη µισθωτών και αγροτών που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές. τόµ. Ι', σ. 7264.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «επιβεβληµένη η εφαρµογή της ρύθµισης των 120
δόσεων για όλες τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τα Ασφαλιστικά Ταµεία, ανεξάρτητα από την ένταξη στις διαδικασίες
εξωδικαστικού συµβιβασµού». τόµ. ΙΑ', σ. 7869.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: "Επιβεβληµένη η εφαρµογή της ρύθµισης
των εκατόν είκοσι δόσεων για όλες τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους δήµους". τόµ. ΙΒ', σ. 8871.
ΛΙΓΝΙΤΗΣ - ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την πρόσληψη εργατικού προσωπικού στη Λιγνιτική Μονάδα «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V»
µε διαφανή κριτήρια από τα µητρώα του ΟΑΕΔ. τόµ. Δ', σ.
2689.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Συνολική και όχι τµηµατική µετεγκατάσταση της κοινότητας Αχλάδας του Νοµού
Φλώρινας». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11394.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Καταστροφική κατολίσθηση στο λιγνιτωρυχείο Αµυνταίου». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11395.

ΛΙΜΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε το µέλλον της
Πλοηγικής Υπηρεσίας. τόµ. Α', σ. 621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, σχετικά µε την έγκριση µεσοπρόθεσµου επιχειρηµατικού σχεδίου για τον Οργανισµό
Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). τόµ. ΣΤ', σ. 4188.
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την άµεση ανάγκη της κατασκευής του Εµπορικού Λιµανιού της Πάτρας.
τόµ. ΙΒ', σ. 8673.
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ίδρυση Λιµενικής Ακαδηµίας στην Αλεξανδρούπολη. τόµ. Η', σ. 5748.
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ
(Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τα αναπάντητα ερωτήµατα για την τραγωδία στην Αίγινα. τόµ. Α', σ. 618.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Διερεύνηση υπόθεσης παρεµβάσεων στη δικαιοσύνη από στελέχη του Λιµενικού Σώµατος». τόµ. ΙΓ', σ. 10039.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014
για τη συγκρισιµότητα των τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών
και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά
χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4465, ΦΕΚ: 47 Α' / 04.04.2017).
τόµ. Η', σ. 5673, τόµ. Θ', σ. 6570-6626.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη να θεσµοθετηθεί άµεσα ο
ειδικός ακατάσχετος λογαριασµός για όλες τις επιχειρήσεις. τόµ. Ε', σ. 3529.
ΛΥΚΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη φοίτηση
των µαθητών στα ναυτικά Επαγγελµατικά Λύκεια. τόµ. ΣΤ',
σ. 4660.
ΛΥΚΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ (Τ.Ε.Λ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα επαγγελµατικά λύκεια της χώρας.
τόµ. Α', σ. 633.
ΛΥΜΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την ένταξη έργων αποχετευτικών δικτύων και επεξεργασίας λυµάτων Κοντοβάζαινας, Λεβιδίου και Καλλιανίου Αρκαδίας. τόµ. Θ', σ. 6254.
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ΜΑΘΗΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταστολή
και τις διώξεις των αγωνιζόµενων µαθητών. τόµ. Δ', σ.
2773.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την «καταδίκη
µαθητών του 1ου Γυµνασίου Ρεθύµνου σε "κοινωνική εργασία", λόγω της συµµετοχής τους σε µαθητικές κινητοποιήσεις». τόµ. ΙΒ', σ. 8846.
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη
του Βορείου Ατλαντικού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4450, ΦΕΚ: 12 A' / 07.02.2017). τόµ. ΣΤ', σ.
4079, 4529-4531.
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την κατάσταση στον «Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών». τόµ. ΣΤ', σ. 4650.
ΜΕΔΟΥΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τις σοβαρές διαστάσεις του θέµατος των µεδουσών σε Κορινθιακό και Πατραϊκό κόλπο. τόµ. ΙΔ', σ. 10732.
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.)
Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσµίας της λειτουργίας για την υποβολή του Πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών
εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 144
και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, µέχρι την 16η Ιανουαρίου 2017. τόµ. Ε', σ. 3557.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς
και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης
από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. ΣΤ', σ. 4230.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα τρεις
Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οκτώ Βουλευτές του κόµµατός του, υπέβαλαν πρόταση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, για τη συζήτηση του πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου
2017. τόµ. ΣΤ', σ. 4441.
Συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Κανονισµού
της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας
της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και
των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης α-

πό τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην
Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του 2017. τόµ.
ΣΤ', σ. 4549-4643.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Τόσα χρόνια γιατί δεν βρήκαν τους ενόχους των θαλασσοδανείων ενώ το πόρισµα Καλούδη παραπέµπει τους
πρωταγωνιστές µε ονοµατεπώνυµα και διευθύνσεις στο εδώλιο του κατηγορουµένου»; τόµ. Η', σ. 5561.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε την επαναλειτουργία της Σαµιακής Τηλεόρασης και
το πλαίσιο εύρυθµης λειτουργίας των περιφερειακών ΜΜΕ.
τόµ. ΙΑ', σ. 8464.
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση
της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4475, ΦΕΚ: 83 A' /
12.06.2017). ΙΑ', σ. 8479, τόµ. ΙΒ', σ. 8676-8785.
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.
4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4472, ΦΕΚ:
74 Α' /19.05.2017). τόµ. ΙΑ', σ. 7895-8005, 8008-8213.
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) µε θέµα: «Αρνητικές εξελίξεις στην επένδυση της "Eldorado Gold" στη Χαλκιδική» και β) µε θέµα: «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση προόδου εργασιών εταιρείας "Ελληνικός Χρυσός"». τόµ. ΙΣΤ',
σ. 11658.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον
άµεσο απεγκλωβισµό των προσφύγων-µεταναστών από τα
νησιά του Αιγαίου. τόµ. Γ', σ. 2162.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων αντιµετώπισης της παρατεταµένης προσφυγικής- µεταναστευτικής κρίσης στη Σάµο. τόµ. Γ', σ. 2164.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των προσφύγων και µεταναστών από τη βαρυχειµωνιά. τόµ. Ε', σ. 4049.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: "Εγκλωβισµός προσφύγων
και µεταναστών στα νησιά". τόµ. ΙΣΤ', σ. 11979.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ακραία κατάσταση
των νησιών του Βορείου Αιγαίου, λόγω αυξηµένων µεταναστευτικών ροών. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές της Ένωσης
Κεντρώων κ.κ. Μ. Γεωργιάδης, Δ. Καβαδέλλας, Γ. Κατσια-
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ντώνης, Α. Μεγαλοµύστακας, Θ. Μεγαλοοικονόµου, Ι. Σαρίδη και Α. Φωκά). τόµ. Η', σ. 5474.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε τον εγκλωβισµό των µεταναστών και των προσφύγων στη Χίο, επειδή η Κυβέρνηση
αδυνατεί να εφαρµόσει τις αποφάσεις της. τόµ. Θ', σ.
6811.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα «την ανάγκη λήψεως νοµοθετικών µέτρων για την επιτάχυνση των διαδικασιών ενώπιον των δικαστηρίων, επί υποθέσεων προσώπων των οποίων έχει απορριφθεί η αίτηση χορηγήσεως διεθνούς προστασίας - ασύλου». τόµ. Ι', σ. 7192.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: "Εκρηκτική η κατάσταση
στα νησιά του Βορείου-Ανατολικού Αιγαίου". τόµ. ΙΣΤ', σ.
11983.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων του προσφυγικού-µεταναστευτικού ζητήµατος στο νησί της Λέσβου και τη λήψη µέτρων αποσυµφόρησης του νησιού. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11987.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: "Εγκλωβισµός προσφύγων
και µεταναστών στα νησιά". τόµ. ΙΣΤ', σ. 11979.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
(Εναέριες, Θαλάσσιες, Οδικές)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ
- AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4435, ΦΕΚ: 215
Α'/17.11.2016). τόµ. Β', σ. 1028, τόµ. Γ', σ. 1607-1625,
1644.
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις µετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας. τόµ. Β', σ. 1465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις µετεγγραφές Ελλήνων Φοιτητών στην Ελλάδα από το Ιταλικό Πανεπιστήµιο της πόλης του Καµερίνο. τόµ. Ε', σ. 3304.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατ' εξαίρεση αποδοχή των αιτήσεων για τους µετεγγραφέντες
σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(ΤΕΙ). τόµ. Ζ', σ. 4780.

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα έργα τραµ και
µετρό στον Πειραιά. τόµ. Β', σ. 1232.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε «την κατάχρηση χρηµάτων
από υπαλλήλους του ΜΕΤΡΟ». τόµ. Ζ', σ. 4777.
ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε την επέκταση του µετρό
δυτικής Θεσσαλονίκης. τόµ. Η', σ. 5526.
ΜΗΝΥΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΓΚΛΗΣΕΙΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε, στις 6 Οκτωβρίου 2016, στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2013 περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών, όπως ισχύει, i. Ποινική δικογραφία που αφορά
στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Δηµήτριο Παπαγγελόπουλο
και ii. Ποινική δικογραφία που αφορά στην Υφυπουργό
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Θεοδώρα Τζάκρη. τόµ. Α', σ. 265.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 14 Οκτωβρίου 2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
κ. Νικόλαο Φίλη. τόµ. Α', σ. 676.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στην Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 25.10.2016: α) ποινική δικογραφία που αφορά
στον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα
και β) ποινική δικογραφία που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.
Νικόλαο Τόσκα. τόµ. Β', σ. 1066.
Ανακοινώνεται ότι Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 31.10.2016: α) Ποινική δικογραφία που αφορά
στον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό και στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη και β) Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου. τόµ. Β', σ. 1240.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 4.11.2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον τέως Υπουργό Οικονοµικών κ. Γιάνη Βαρουφάκη. τόµ. Β', σ.
1563.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 25.11.2016 ποινική δικογραφία που αφορά τους
κ.κ. Λουκά Παπαδήµο, πρώην υπηρεσιακό Πρωθυπουργό,
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Παναγιώτη Πικραµένο, πρώην υπηρεσιακό Πρωθυπουργό,
Φίλιππο Σαχινίδη, πρώην υπηρεσιακό Υπουργό Οικονοµικών, Γεώργιο Ζαννιά, πρώην υπηρεσιακό Υπουργό Οικονοµικών, Γκίκα Χαρδούβελη, πρώην Υπουργό Οικονοµικών και Γιάνη Βαρουφάκη, πρώην Υπουργό Οικονοµικών.
τόµ. Γ', σ. 2201.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει α) στις 30.12.2016 ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη και β) στις 5.1.2017, ποινική δικογραφία που αφορά i) στον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό και στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη και ii) ποινική
δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου. τόµ. Ε', σ. 3934.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει: Πρώτον, στις 25.10.2016 ποινική δικογραφία που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη,
και δεύτερον, στις 17.1.2017 ποινική δικογραφίαξ που αφορά στον πρώην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Ανδρέα Λοβέρδο. τόµ. ΣΤ', σ. 4153.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών, όπως ισχύει
στις 2.3.2017, πρώτον, ποινική δικογραφία που αφορά
στους πρώην Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ.κ. Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη και Αθανάσιο Τσαυτάρη, δεύτερον, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο και, τρίτον, ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό και σε µέλη της
Κυβερνήσεως, καθώς και σε πρώην Πρωθυπουργούς. τόµ.
ΣΤ', σ. 4657.
Ανακοινώνεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα
µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 17 Ιανουαρίου 2017, ποινική δικογραφία που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη. τόµ. Ζ', σ.
4863.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 15.2.2017: α. Ποινική δικογραφία που αφορά στον
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη,β.
Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυπουργό
Οικονοµικών κ. Αντώνιο Μπέζα και γ. Ποινική δικογραφία
που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα. τόµ. Ζ', σ. 5072.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 23.2.2017, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο. τόµ. Ζ', σ.
5457.

Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 7.3.2017,
ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υποδοµών και
Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη. τόµ. Η', σ. 5647.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 27.3.2017 ποινικές δικογραφίες που αφορούν: α)
στον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο και β)
στους πρώην Υπουργούς κ.κ. Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, Παναγιώτη Μηταράκη, Ανδρέα Λυκουρέντζο και Μαυρουδή Βορίδη. τόµ. Θ', σ.
6444.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 28/3/2017: α) Ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα και β)
Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Θ', σ. 6525.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 20-4-2017: α) ποινική δικογραφία που αφορά τον
πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη και
β) ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εξωτερικών κ. Γεώργιο Παπανδρέου και στον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Ανδρέα Λοβέρδο. τόµ. Ι', σ. 7153.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
24.2.2017: 1) ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό, κ. Αλέξη Τσίπρα, 2) δύο (2) ποινικές δικογραφίες που αφορούν στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Νικόλαο Τόσκα, 3) ποινική δικογραφία που αφορά
στους κ.κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή, πρώην Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο
Βερναρδάκη, πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γεώργιο Σταθάκη, πρώην Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Νικόλαο Παρασκευόπουλο, πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Δηµήτριο Παπαγγελόπουλο, Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Γεώργιο Κατρούγκαλο,
πρώην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, Αναπληρώτρια
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου, Αναπληρώτρια
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανδρέα Ξανθό, Υπουργό Υγείας, Παύλο
Πολάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονοµικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, πρώην
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, Γεώργιο Χουλιαράκη,
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, Παναγιώτη Σκουρλέτη, πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη
Τσιρώνη, πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και
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Ενέργειας, Χρήστο Σπίρτζη, πρώην Υπουργό Υποδοµών
Μεταφορών και Δικτύων, Θεόδωρο Δρίτσα, πρώην Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ευάγγελο Αποστόλου, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Αλέξανδρο Φλαµπουράρη, Υπουργό Επικρατείας, και 4) ποινική δικογραφία που αφορά στον κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη,
πρώην Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου. τόµ. Ι', σ. 7207.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
3.5.2017: α) ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην
Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου και τα µέλη της Κυβέρνησής του και β) ποινική δικογραφία που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη. τόµ. Ι', σ.
7737.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
09.05.2017, ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Υγείας κ. Μαυρουδή Βορίδη. τόµ. ΙΑ', σ. 7865.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
16-05-2017, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νικόλαο Κοτζιά. τόµ. ΙΑ', σ. 8004.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
16.05.2017, ποινική δικογραφία που αφορά: α) Στους διατελέσαντες Υπουργούς: Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη, β) Στους διατελέσαντες Υπουργούς: Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών
και Δικτύων κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη και στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μάξιµο Χαρακόπουλο, γ) Στους διατελέσαντες Υπουργούς: Οικονοµικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νικόλαο-Γεώργιο Δένδια και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Γεώργιο Καρασµάνη και δ) Στους
διατελέσαντες Υπουργούς: Οικονοµίας Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Γεώργιο Σταθάκη, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη και στην διατελέσασα Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονοµικών κ. Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη. τόµ. ΙΒ', σ.
8667.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει στις
20.6.2017: α) ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ.
Ιωάννη Βρούτση και β) ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη. τόµ. ΙΒ', σ.
9084.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003

«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
27.6.2017: α) ποινική δικογραφία που αφορά στους: πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη,
πρώην Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και πρώην
Υπουργό Πολιτισµού κ. Μιχάλη Λιάπη και στον πρώην Υπουργό Πολιτισµού και πρώην Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γεώργιο Βουλγαράκη, β) ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξιο Τσίπρα, στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
κ. Παναγιώτη Καµµένο και στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης κ. Νικόλαο Παππά, γ) ποινική δικογραφία που αφορά στους: 1. Πρώην Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.
Παναγιώτη Κουρουµπλή, 2. Πρώην Υπουργό Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Γεώργιο Σταθάκη, 3. Πρώην
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο, 4. Πρώην Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο, 5. Υπουργό Υγείας κ.
Ανδρέα Ξανθό, 6. Υπουργό Οικονόµων κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, 7. Πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη, 8. Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη, 9. Πρώην Υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θεόδωρο Δρίτσα,
10. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελο Αποστόλου, 11. Υπουργό Επικρατείας κ. Αλέξανδρο
Φλαµπουράρη, 12. Πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη, 13. Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Δηµήτριο Παπαγγελόπουλο, 14. Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώ
Φωτίου, 15. Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ουρανία Αντωνοπούλου, 16. Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο
Πολάκη, 17. Πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ.
Τρύφωνα Αλεξιάδη,18. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Χουλιαράκη και 19. Πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ιωάννη Τσιρώνη.
τόµ. ΙΓ', σ. 9556.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 13-09-2017: 1. Ποινική δικογραφία που αφορά
στους διατελέσαντες από το 2011 και εντεύθεν Υπουργούς
Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
2. Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, 3. Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο
Αθανασίου, 4. Ποινική δικογραφία κατά πολιτικών προσώπων και 5. Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό
Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11629.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 25-9-2017: α) Ποινική δικογραφία που αφορά στον
Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό, β) Ποινική δικογραφία
που αφορά στον πρώην Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λυκου-
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ρέντζο, γ) Ποινική δικογραφία που αφορά: στον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα, στον πρώην Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ
Χρυσοχοϊδη, στον πρώην Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, στον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Αθανασίου και στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, δ) Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, ε) Ποινική δικογραφία που αφορά
στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ.
Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, στ) Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο,
στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη και τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο, ζ) Ποινική δικογραφία που αφορά στους διατελέσαντες
από το 2011 και εντεύθεν Υπουργούς Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, η) Ποινική δικογραφία που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη, θ) Ποινική δικογραφία που αφορά
στους διατελέσαντες Υπουργούς Εθνικής Άµυνας κ.κ. Δηµήτριο Αβραµόπουλο και Παναγιώτη (Πάνο) Παναγιωτόπουλο και ι) Ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, στον Υπουργό Οικονοµικών κ.
Ευκλείδη Τσακαλώτο, στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Χουλιαράκη, στην Υφυπουργό Οικονοµικών κυρία Αικατερίνη Στεργίου - Παπανάτσιου, στον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ. Δηµήτριο Παπαδηµητρίου, στον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νικόλαο Κοτζιά, στον
Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Σταύρο Κοντονή. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11968.
ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4483, ΦΕΚ: 107 Α' / 31.07.2017). τόµ. ΙΔ', σ.
10159, 10425-10512.
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Αναφορά στην Ηµέρα Εθνικής Μνήµης για την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισµού και τήρηση ενός λεπτού
σιγής. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11648-11656.
ΜΝΗΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την ψηφιοποίηση κινητών
µνηµείων και τις άθλιες εργασιακές συνθήκες που καλούνται να δουλέψουν οι αρχαιολόγοι. τόµ. Ε', σ. 3305.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την εγκατάλειψη του ακτινοβόλου µνηµείου της Αµφίπολης. τόµ. Ε', σ. 3525.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις επείγουσες επεµβάσεις
για τη σωτηρία του σηµαντικότατου βυζαντινού µνηµείου
του Αγίου Γεωργίου Λογκανίκου του Δήµου Σπάρτης. τόµ.
Ε', σ. 3941.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Εκτός ΕΣΠΑ το ακτινοβόλο µνηµείο της Αµφίπολης, λόγω «ανωριµότητας» του έργου, µε ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισµού». τόµ. ΙΕ', σ.
11373.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών µε θέµα: «Η βεβήλωση του ιερού µνηµείου του Αγνώστου Στρατιώτου, ως αποτέλεσµα συνεχούς ατιµωρησίας». τόµ. ΙΕ', σ. 11381.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αυστηροποίηση των ποινών που επιβάλλονται σε καταστροφείς πολιτιστικών µνηµείων, δηµόσιας και ιδιωτικής
περιουσίας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11617.
ΜΟΓΓΟΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της ΣυµφωνίαςΠλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, αφενός,
και της Μογγολίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση -Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4464, ΦΕΚ: 46 Α'/
04.04.2017). τόµ. Η', σ. 6210, τόµ. Θ', σ. 6672-6690.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Μ.Ε.Θ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Με ποιο χρονοδιάγραµµα θα στελεχωθεί και θα
λειτουργήσει η µονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών στο
Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου;» τόµ. ΙΔ', σ. 10294.
ΜΟΥΣΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη νέα διάρρηξη στο Θεατρικό Μουσείο. τόµ. Β', σ. 995.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την κάλυψη των αναγκών
µε προσωπικό φύλαξης, ώστε να επαναλειτουργήσει το
Μουσείο Θυρρείου του Δήµου Ακτίου-Βόνιτσας. τόµ. Θ', σ.
6430.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων της Λακωνίας. τόµ. Θ', σ. 6667.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις προσλήψεις στον
κλάδο φύλαξης αρχαιολογικών χώρων και µουσείων. τόµ.
Θ', σ. 6834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το ηλεκτρονικό εισιτήριο
σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. τόµ. Ι', σ. 7742.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το µέλλον του Εθνικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. τόµ. Ι', σ. 7743.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Ωράρια µουσείων και αρχαιολογικών χώρων κατά τη θερινή περίοδο». τόµ. ΙΓ', σ.
9989.
ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το µέλλον του Εθνικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. τόµ. Ι', σ. 7743.
ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΡΓΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και
συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών
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για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων και άλλα θέµατα
αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4481, ΦΕΚ:
100 A' / 20.07.2017). τόµ. ΙΓ', σ. 10009, τόµ. ΙΔ', σ.
10160-10235.
ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αναστολή του ασφαλιστικού νόµου για τα
«µπλοκάκια» µέχρι την άρση των αδικιών που προκαλούνται από τη στρεβλή εφαρµογή του. τόµ. Η', σ. 5676.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τους εργαζόµενους και αυτοαπασχολούµενους
µε δελτία παροχής υπηρεσιών. τόµ. Η', σ. 5743.
Ν
ΝΑΤΟ (ΣΥΜΦΩΝΟ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιµάκιου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικό Πόλεµο [Joint
Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)] προς υποστήριξη
του NATO, µεταξύ του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4433, ΦΕΚ: 213 Α' / 15.11.2016). τόµ. Β', σ. 10531067.
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την προστασία των εργατικών, ασφαλιστικών,
συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των ναυτεργατών και τις
προκλητικές παρεµβάσεις εφοπλιστών-Κυβέρνησης. τόµ.
Ζ', σ. 5353.
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον υπολογισµό των κύριων συντάξεων του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (ΝΑΤ). τόµ. Β', σ. 1227.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «περί κύριας σύνταξης Ελλήνων ναυτικών». τόµ.
ΙΒ', σ. 8624.
ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµε-

ων και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων µε το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό στον Τοµέα Ανταλλαγής και Εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάµεων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:.4460, ΦΕΚ: 37 A' / 22.03.2017). τόµ. Η', σ. 5571,
5755-5765.
ΝΑΥΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «περί κύριας σύνταξης Ελλήνων ναυτικών». τόµ.
ΙΒ', σ. 8624.
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την πλήρη αποδυνάµωση του Ελληνικού Νηολογίου. τόµ. ΙΑ', σ. 8352.
ΝΕΟΓΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Με ποιο χρονοδιάγραµµα θα στελεχωθεί και θα
λειτουργήσει η µονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών στο
Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου;» τόµ. ΙΔ', σ. 10294.
ΝΗΟΛΟΓΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την πλήρη αποδυνάµωση του Ελληνικού Νηολογίου. τόµ. ΙΑ', σ. 8352.
ΝΗΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την στήριξη των πληγέντων κατοίκων
της Λευκάδος από την πυρκαγιά της 8ης Αυγούστου και την
αποκατάσταση των ζηµιών. τόµ. Α', σ. 345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταστροφή
από τις πυρκαγιές στη νήσο Θάσο. τόµ. Β', σ. 988.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα εγκαταλελειµµένα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία Ρόδου, Κω και Καρπάθου. τόµ. Β', σ. 1234.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ανάγκη για άµεση
επίλυση του προβλήµατος της διαχείρισης των απορριµµάτων στην Κέρκυρα. τόµ. Β', σ. 1461.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον
άµεσο απεγκλωβισµό των προσφύγων-µεταναστών από τα
νησιά του Αιγαίου. τόµ. Γ', σ. 2162.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων αντιµετώπισης της παρατεταµένης προσφυγικής- µεταναστευτικής κρίσης στη Σάµο. τόµ. Γ', σ. 2164.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στον καταυλισµό της Μόριας Λέσβου. τόµ. Ε', σ.
3930.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων από την πρόσφατη κακοκαιρία στη Σκόπελο και την Αλόννησο. τόµ. ΣΤ', σ. 4100.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη «διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας για
τις εκτεταµένες πυρκαγιές σε Χίο, Εύβοια και Θάσο». τόµ.
ΣΤ', σ. 4674.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τις καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες σε περιοχές
της Κρήτης λόγω των χιονοπτώσεων και του παγετού. τόµ.
ΣΤ', σ. 4677.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε την επέκταση του αεροδροµίου Χίου. τόµ. Ζ', σ. 4918.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ακραία κατάσταση
των νησιών του Βορείου Αιγαίου, λόγω αυξηµένων µεταναστευτικών ροών. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές της Ένωσης
Κεντρώων κ.κ. Μ. Γεωργιάδης, Δ. Καβαδέλλας, Γ. Κατσιαντώνης, Α. Μεγαλοµύστακας, Θ. Μεγαλοοικονόµου, Ι. Σαρίδη και Α. Φωκά). τόµ. Η', σ. 5474.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο της Τήλου. τόµ. Η', σ. 5750.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων του Νοµού Ζακύνθου. τόµ. Θ', σ. 6437.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «το Υπουργείο διχοτοµεί τον
Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Σύγχυση και µε τις
αρµοδιότητες συντήρησης και ασφαλούς λειτουργίας του».
τόµ. Θ', σ. 6439.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την «υγειονοµική εγκατάλειψη της Αλοννήσου».
τόµ. Θ', σ. 6441.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε τον εγκλωβισµό των µεταναστών και των προσφύγων στη Χίο, επειδή η Κυβέρνηση
αδυνατεί να εφαρµόσει τις αποφάσεις της. τόµ. Θ', σ.
6811.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Κλειστό επί χρόνια το Πολυδύναµο Ιατρείο Ολύµπου Καρπάθου». τόµ. Θ', σ. 6849.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «παραµένει η υγειονοµική και περιβαλλοντική βόµβα των σκουπιδιών στη Ζάκυνθο». τόµ. Ι', σ.
7259.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη στελέχωσης και λειτουργίας του Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Λίνδου Ρόδου. τόµ. Ι',
σ. 7733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε θέµα: « Ίδρυση ΠΟΑΥ (Περιοχή Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) στην Κάλυµνο». τόµ. ΙΑ', σ. 8470.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε θέµα: «αυθαίρετες κατασκευές
και καταπατήσεις παραλιών στη Μύκονο». τόµ. ΙΑ', σ.
8471.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε την αδυναµία δηµοπράτησης έργων σε νησιωτικούς δήµους. τόµ. ΙΑ', σ. 8509.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την κατάργηση των
κτηµατολογικών γραφείων Ρόδου και Κω. τόµ. ΙΒ', σ.
9067.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: "Είναι οριστική η κατάργηση του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου;" τόµ. ΙΒ', σ. 9071.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Μέτρα ενίσχυσης της Οικονοµίας της
Δωδεκανήσου». τόµ. ΙΓ', σ. 9466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Αποκοµµένη η
Σαµοθράκη εν µέσω τουριστικής περιόδου! Σε απόγνωση
οι κάτοικοι, οι τουρίστες και οι επιχειρηµατίες γενικά!». τόµ.
ΙΣΤ', σ. 11390.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη θεσµική προστασία
της περιοχής του Ελαφονησίου Χανίων. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11391.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Διακοπές ηλεκτρικού
ρεύµατος στη Ρόδο, εν µέσω καύσωνα και τουριστικής περιόδου». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11393.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: "Εγκλωβισµός προσφύγων
και µεταναστών στα νησιά". τόµ. ΙΣΤ', σ. 11979.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: "Εκρηκτική η κατάσταση
στα νησιά του Βορείου-Ανατολικού Αιγαίου". τόµ. ΙΣΤ', σ.
11983.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων του προσφυγικού-µεταναστευτικού ζητήµατος στο νησί της Λέσβου και τη λήψη µέτρων αποσυµφόρησης του νησιού. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11987.
ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την
προσθήκη και τη µοριοδότηση γνώσης της νοηµατικής
γλώσσας στις προσλήψεις µέσω ΑΣΕΠ. τόµ. Α', σ. 635.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «ανεφάρµοστος ο αντικαπνιστικός νόµος». τόµ. Ι',
σ. 7735.
ΝΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µη καταβολή
αποζηµιώσεων των ροδακινοπαραγωγών του Δ' Διαµερίσµατος του Νοµού Πέλλας και της ευρύτερης περιοχής από
το ρωσικό εµπάργκο. τόµ. Α', σ. 624.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ανάγκη ανασχεδιασµού των δροµολογίων της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» για την κάλυψη της Πελοποννήσου. τόµ. Β', σ. 882.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αναβάθµιση
της Γεωργικής Σχολής Μεσσαράς στον Νοµό Ηρακλείου.
τόµ. Β', σ. 990.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ενίσχυση των
παραγωγών πράσινης ελιάς του Νοµού Χαλκιδικής. τόµ. Β',
σ. 991.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από τις καταστροφές των ελαιόδεντρων
στην πυρκαγιά στο Νοµό Λάρισας. τόµ. Β', σ. 992.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον
προβληµατισµό και την ανησυχία για τα στοιχεία της ΕΛ-
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ΣΤΑΤ, για το δηµογραφικό της χώρας και ιδιαίτερα του Έβρου. τόµ. Β', σ. 1015.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών σχετικά µε την ανάγκη ένταξης του νοµού Έβρου
στην Α' κλιµατική ζώνη για την χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Β', σ. 1221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων από τις έντονες βροχοπτώσεις στο Νοµό
Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Γ', σ. 1931.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καταστροφές
στην αγροτική παραγωγή από τις βροχοπτώσεις-χαλαζοπτώσεις-πληµµύρες στον νοµό Τρικάλων. τόµ. Γ', σ. 1934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη δυσλειτουργία της Παθολογικής Κλινικής και
το κλείσιµο του διαβητολογικού ιατρείου στο Μαµάτσειο
Νοσοκοµείο Κοζάνης, παρά την παγκόσµια αναγνώριση
της προσφοράς του. τόµ. Ε', σ. 3533.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του Καπετανάκειου Σχολείου στο
Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Ε', σ. 3616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την ένταξη του έργου β'
φάσης της επέκτασης δικτύου διανοµής τηλεθέρµανσης στη
Μεγαλόπολη Αρκαδίας. τόµ. Ε', σ. 3620.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των εξατοµικευµένων εκτιµήσεων του ΕΛΓΑ στους θεοµηνιόπληκτους της Ηλείας. τόµ. Ε', σ. 3621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα προβλήµατα στην υδροδότηση του Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας που απειλούν την υγεία των κατοίκων τους. τόµ. ΣΤ', σ. 4097.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
στις εκτιµήσεις ζηµιών από τον ΕΛΓΑ στον Νοµό Κιλκίς.
τόµ. ΣΤ', σ. 4219.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την πορεία των έργων και
των µελετών για το 5ο ΣΕΣ (ΕΣΠΑ) στο Νοµό Φλώρινας.
τόµ. ΣΤ', σ. 4449.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την αυτεπάγγελτη
διόρθωση λαθών της Διοίκησης στους αναρτηθέντες δασικούς χάρτες της Ηλείας. τόµ. Η', σ. 5566.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την «υποβάθµιση των Υπηρεσιών του Ενιαίου
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) της Ναυπάκτου».
τόµ. Η', σ. 5745.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την αύξηση του ποσοστού
ανεργίας στη Μαγνησία εξαιτίας της αποβιοµηχάνισης. τόµ.
Θ', σ. 6251.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την ένταξη έργων αποχετευτικών δικτύων και επεξεργασίας λυµάτων Κοντοβάζαινας, Λεβιδίου και Καλλιανίου Αρκαδίας. τόµ. Θ', σ. 6254.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την πρόθεση του Υπουργείου να υποβαθµίσει το

υποκατάστηµα πρώην ΙΚΑ -νυν ΕΦΚΑ- στα Νέα Μουδανιά
Χαλκιδικής. τόµ. Θ', σ. 6350.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το σχεδιασµό για την κατάργηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς. τόµ. Θ', σ.
6367.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων της Λακωνίας. τόµ. Θ', σ. 6667.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την αντικατάσταση - επέκταση του υπάρχοντος φθαρµένου δικτύου ύδρευσης της
πόλης του Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Θ', σ. 6837.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε την επικινδυνότητα του εθνικού δικτύου Αµφιλοχίας - Λευκάδας - Πρέβεζας - Ηγουµενίτσας. τόµ. Θ', σ. 6842.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: « Όχι στην καύση αποβλήτων στην ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Βόλου». τόµ. Θ', σ. 6942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την άµεση πληρωµή των δικαιούχων παραγωγών βιολογικής γεωργίας κτηνοτροφίας του Νοµού Κιλκίς. τόµ. ΙΑ', σ. 7871.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε την έλλειψη ενηµέρωσης
για τη στέγαση προσφύγων στο Κιλκίς. τόµ. ΙΑ', σ. 8468.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των παραγωγών της Χαλκιδικής για την καταστροφή των αροτραίων καλλιεργειών. τόµ. ΙΒ', σ. 8621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διατήρηση
στην κατηγορία των «δυσπρόσιτων» των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των Σαπών και του Ιάσµου Ροδόπης. τόµ. ΙΒ', σ. 8849.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µη κατάργηση ή αναστολή λειτουργίας του 12ου Δηµοτικού Σχολείου του Δήµου Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ', σ. 9077.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Τρέχοντα ζητήµατα αγροτικής ανάπτυξης στο νοµό Ηρακλείου («Φόρµα 6»
Γεωργική Σχολή Μεσσαράς, διαχείριση υδάτινων πόρων)».
τόµ. ΙΓ', σ. 9601.
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ "ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ"
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε, στις 6 Οκτωβρίου 2016, στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2013 περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών, όπως ισχύει, i. Ποινική δικογραφία που αφορά
στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Δηµήτριο Παπαγγελόπουλο
και ii. Ποινική δικογραφία που αφορά στην Υφυπουργό
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Θεοδώρα Τζάκρη. τόµ. Α', σ. 265.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 14 Οκτωβρίου 2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
κ. Νικόλαο Φίλη. τόµ. Α', σ. 676.
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Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στην Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 25-10-2016: α) ποινική δικογραφία που αφορά
στον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα
και β) ποινική δικογραφία που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.
Νικόλαο Τόσκα. τόµ. Β', σ. 1066.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 4-11-2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον τέως Υπουργό Οικονοµικών κ. Γιάνη Βαρουφάκη. τόµ. Β', σ.
1563.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 25/11/2016 ποινική δικογραφία που αφορά τους
κ.κ. Λουκά Παπαδήµο, πρώην υπηρεσιακό Πρωθυπουργό,
Παναγιώτη Πικραµένο, πρώην υπηρεσιακό Πρωθυπουργό,
Φίλιππο Σαχινίδη, πρώην υπηρεσιακό Υπουργό Οικονοµικών, Γεώργιο Ζαννιά, πρώην υπηρεσιακό Υπουργό Οικονοµικών, Γκίκα Χαρδούβελη, πρώην Υπουργό Οικονοµικών και Γιάνη Βαρουφάκη, πρώην Υπουργό Οικονοµικών.
τόµ. Γ', σ. 2201.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει α) στις 30/12/2016 ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη και β) στις 5/1/2017, ποινική δικογραφία που αφορά i) στον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό και στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη και ii) ποινική
δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου. τόµ. Ε', σ. 3934.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.3126/2003
"Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει: Πρώτον,
στις 25-10-2016 ποινική δικογραφία που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη, και δεύτερον,
στις 17-1-2017 ποινική δικογραφίαξ που αφορά στον πρώην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ανδρέα Λοβέρδο. τόµ. ΣΤ', σ. 4153.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών, όπως ισχύει στις
2.3.2017, πρώτον, ποινική δικογραφία που αφορά στους
πρώην Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
κ.κ. Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη και Αθανάσιο Τσαυτάρη,
δεύτερον, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό
Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο και, τρίτον, ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό και σε µέλη της Κυβερνήσεως, καθώς και σε πρώην Πρωθυπουργούς. τόµ.
ΣΤ', σ. 4657.
Ανακοινώνεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα
µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003

«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 17 Ιανουαρίου 2017, ποινική δικογραφία που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη. τόµ. Ζ', σ.
4863.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
15.2.2017: α. Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη,β. Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Αντώνιο Μπέζα και γ. Ποινική δικογραφία που
αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο
Τόσκα. τόµ. Ζ', σ. 5072.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
23.2.2017, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό
Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο. τόµ. Ζ', σ. 5457.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 7-3-2017, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη. τόµ.
Η', σ. 5647.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη Υπουργών», όπως ισχύει, στις 27-3-2017
ποινικές δικογραφίες που αφορούν: α) στον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο και β) στους πρώην Υπουργούς κ.κ. Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, Κωνσταντίνο
Χατζηδάκη, Παναγιώτη Μηταράκη, Ανδρέα Λυκουρέντζο
και Μαυρουδή Βορίδη. τόµ. Θ', σ. 6444.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
28/3/2017: α) Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην
Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα και β) Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Πρωθυπουργό κ.
Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Θ', σ. 6525.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
20.4.2017: α) ποινική δικογραφία που αφορά τον πρώην
Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη και β) ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εξωτερικών κ. Γεώργιο Παπανδρέου και στον πρώην Υφυπουργό
Εξωτερικών κ. Ανδρέα Λοβέρδο. τόµ. Ι', σ. 7153.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
24.2.2017: 1) ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό, κ. Αλέξη Τσίπρα, 2) δύο (2) ποινικές δικογραφίες
που αφορούν στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ.
Νικόλαο Τόσκα, 3) ποινική δικογραφία που αφορά στους
κ.κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή, πρώην Υπουργό Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδά-
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κη, πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γεώργιο Σταθάκη, πρώην Υπουργό
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Νικόλαο Παρασκευόπουλο, πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Δηµήτριο Παπαγγελόπουλο, Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Γεώργιο Κατρούγκαλο, πρώην
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, Αναπληρώτρια Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου, Αναπληρώτρια Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανδρέα Ξανθό, Υπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη,
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονοµικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, Γεώργιο Χουλιαράκη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, Παναγιώτη Σκουρλέτη,
πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη
Τσιρώνη, πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Χρήστο Σπίρτζη, πρώην Υπουργό Υποδοµών
Μεταφορών και Δικτύων, Θεόδωρο Δρίτσα, πρώην Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ευάγγελο Αποστόλου, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Αλέξανδρο Φλαµπουράρη, Υπουργό Επικρατείας, και 4) ποινική δικογραφία που αφορά στον κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη,
πρώην Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου. τόµ. Ι', σ. 7207.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 3-52017: α) ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου και τα µέλη της Κυβέρνησής του και β) ποινική δικογραφία που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη. τόµ. Ι', σ.
7737.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
09.05.2017, ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην
Υπουργό Υγείας κ. Μαυρουδή Βορίδη. τόµ. ΙΑ', σ. 7865.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
16-05-2017, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό
Εξωτερικών κ. Νικόλαο Κοτζιά. τόµ. ΙΑ', σ. 8004.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
16.05.2017, ποινική δικογραφία που αφορά: α) Στους διατελέσαντες Υπουργούς: Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.
Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη, β) Στους διατελέσαντες
Υπουργούς: Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη και στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μάξιµο Χαρακόπουλο, γ) Στους διατελέσαντες Υπουργούς: Οικονοµικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νικόλαο-Γεώργιο Δένδια και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων κ. Γεώργιο Καρασµάνη και δ) Στους διατελέ-

σαντες Υπουργούς: Οικονοµίας Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού κ. Γεώργιο Σταθάκη, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη και στην διατελέσασα Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονοµικών κ. Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη. τόµ. ΙΒ', σ. 8667.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει στις 20-6-2017: α) ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας κ. Ιωάννη Βρούτση και β) ποινική δικογραφία
που αφορά στον πρώην Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη. τόµ. ΙΒ', σ. 9084.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 27.6.2017: α) ποινική δικογραφία που αφορά
στους: πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, πρώην Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών
και πρώην Υπουργό Πολιτισµού κ. Μιχάλη Λιάπη και στον
πρώην Υπουργό Πολιτισµού και πρώην Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γεώργιο Βουλγαράκη, β) ποινική δικογραφία που αφορά στον
Πρωθυπουργό κ. Αλέξιο Τσίπρα, στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο και στον Υπουργό Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης κ. Νικόλαο
Παππά, γ) ποινική δικογραφία που αφορά στους: 1. Πρώην
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.
Παναγιώτη Κουρουµπλή, 2. Πρώην Υπουργό Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Γεώργιο Σταθάκη, 3. Πρώην
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο, 4. Πρώην Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο, 5. Υπουργό Υγείας κ.
Ανδρέα Ξανθό, 6. Υπουργό Οικονόµων κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, 7. Πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη, 8. Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη, 9. Πρώην Υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θεόδωρο Δρίτσα,
10. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελο Αποστόλου, 11. Υπουργό Επικρατείας κ. Αλέξανδρο
Φλαµπουράρη, 12. Πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη, 13. Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Δηµήτριο Παπαγγελόπουλο, 14. Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώ
Φωτίου, 15. Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ουρανία Αντωνοπούλου, 16. Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο
Πολάκη, 17. Πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ.
Τρύφωνα Αλεξιάδη,18. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Χουλιαράκη και 19. Πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ιωάννη Τσιρώνη.
τόµ. ΙΓ', σ. 9556.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 13-09-2017: 1. Ποινική δικογραφία που αφορά
στους διατελέσαντες από το 2011 και εντεύθεν Υπουργούς
Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
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Δικαιωµάτων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
2. Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, 3. Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο
Αθανασίου, 4. Ποινική δικογραφία κατά πολιτικών προσώπων και 5. Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό
Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11629.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 25-9-2017: α) Ποινική δικογραφία που αφορά στον
Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό, β) Ποινική δικογραφία
που αφορά στον πρώην Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, γ) Ποινική δικογραφία που αφορά: στον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα, στον πρώην Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ
Χρυσοχοϊδη, στον πρώην Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, στον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Αθανασίου και στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, δ) Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, ε) Ποινική δικογραφία που αφορά
στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ.
Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, στ) Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο,
στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη και τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο, ζ) Ποινική δικογραφία που αφορά στους διατελέσαντες
από το 2011 και εντεύθεν Υπουργούς Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, η) Ποινική δικογραφία που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη, θ) Ποινική δικογραφία που αφορά
στους διατελέσαντες Υπουργούς Εθνικής Άµυνας κ.κ. Δηµήτριο Αβραµόπουλο και Παναγιώτη (Πάνο) Παναγιωτόπουλο και ι) Ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, στον Υπουργό Οικονοµικών κ.
Ευκλείδη Τσακαλώτο, στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Χουλιαράκη, στην Υφυπουργό Οικονοµικών κυρία Αικατερίνη Στεργίου - Παπανάτσιου, στον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ. Δηµήτριο Παπαδηµητρίου, στον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νικόλαο Κοτζιά, στον
Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Σταύρο Κοντονή. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11968.
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
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4457, ΦΕΚ: 31 Α'/13.03.2017). τόµ. Ζ', σ.
4927, τόµ. Η', σ. 5629-5640.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση
της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες διατάξεις". (Κατάθε-

ση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4475, ΦΕΚ: 83 A'/
12.06.2017). τόµ. ΙΑ', σ. 8479, τόµ. ΙΒ', σ. 8676-8785.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας, που ετέθη από τον Βουλευτή κ. Μ. Βορίδη, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ', σ. 8680-8686.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ',
σ. 11664.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ
περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της
Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου
για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία
και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων
στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων,
ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22,
23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014
για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, ΙΙΙ)
ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη
και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4443, ΦΕΚ: 232 Α' / 09.12.2016). τόµ. Γ', σ. 1592, τόµ. Δ',
σ. 2418-2435, 2448-2449, 2626-2684, 2693-2723, 27252739.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4446,
ΦΕΚ: 240 A' / 22.12.2016). τόµ. Ε', σ. 3309, 3536-3580,
3630-3702, 3821-3848.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της Βαρσοβίας της 16ης
Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη χρηµατοδότηση
της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Απόφασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π
2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α-Π
2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
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2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για
τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000,
ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας
Β ε τρίτα πρόσωπα και Β ε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά Β ε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία
θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και
λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4478, ΦΕΚ: 91 A' / 23.06.2017). τόµ. ΙΑ', σ. 8513,
τόµ. ΙΒ', σ. 9084-9144.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4489, ΦΕΚ: 140 A' / 21.09.2017).
τόµ. ΙΕ', σ. 11372, τόµ. ΙΣΤ', σ. 11705-11745, 1174711766.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας
φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11664.
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο
Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης
συµφερόντων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4440, ΦΕΚ: 224 A' / 02.12.2016).
τόµ. Γ', σ. 1928, 2109-2152, 2167-2205.
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας σχετικά µε την Εθνική Γαλλόφωνη Πρωτοβουλία (2015-2018) στο πλαίσιο του προγράµµατος: "Η γαλλική γλώσσα στις διεθνείς σχέσεις". (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ', σ. 8862.
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τροποποίησης υπ' αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους (Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4434, ΦΕΚ:
214 Α' / 17.11.2016). τόµ. Β', σ. 1028, τόµ. Γ', σ. 16071625.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους

της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός,
και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου
Δουκάτου του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του
Βασιλείου της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC)
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4432, ΦΕΚ: 212 A' / 14.11.2016). τόµ. Β', σ. 1028,
τόµ. Γ', σ. 1607-1625, 1707.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ
- AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4435, ΦΕΚ: 215
Α' / 17.11.2016). τόµ. Β', σ. 1028, τόµ. Γ', σ. 1607-1625,
1644.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιµάκιου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικό Πόλεµο [Joint
Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)] προς υποστήριξη
του NATO, µεταξύ του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4433, ΦΕΚ: 213 Α' / 15.11.2016). τόµ. Β', σ. 10531067.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την Παροχή Υποστήριξης Χώρας Υποδοχής για την εκτέλεση εκπαιδευτικής συνεργασίας µεταξύ της Πολωνικής Πολεµικής Αεροπορίας
και της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στην Ελληνική
Δηµοκρατία». (Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 5571.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δη-
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µοκρατίας για τη Συνεργασία των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων µε το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό στον Τοµέα Ανταλλαγής και Εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάµεων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:.4460, ΦΕΚ: 37 A' / 22.03.2017). τόµ. Η', σ. 5571,
5755-5765.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αρµενίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4459, ΦΕΚ: 36 A' /
22.03.2017). τόµ. Η', σ. 5571, 5755-5765, 5780.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά µε τη συνεργασία
στον τοµέα αµυντικών εξοπλισµών, συστηµάτων και υπηρεσιών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4471,
ΦΕΚ: 67 Α' / 15.05.2017). τόµ. Ι', σ. 7450, τόµ. ΙΑ', σ.
7830-7865.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11965.
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές
διατάξεις».(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4451, ΦΕΚ: 16 A' / 13.02.2017). τόµ. Ε', σ. 3974, τόµ.
ΣΤ', σ. 4689-4732.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη
του Βορείου Ατλαντικού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4450, ΦΕΚ: 12 A' / 07.02.2017). τόµ. ΣΤ', σ.
4079, 4529-4531.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της ΣυµφωνίαςΠλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και
της Μογγολίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4464, ΦΕΚ: 46 Α' /
04.04.2017). τόµ. Η', σ. 6210, τόµ. Θ', σ. 6672-6690.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της ΣυµφωνίαςΠλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και
της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4480,
ΦΕΚ: 97 A' / 07.07.2017). τόµ. ΙΒ', σ. 9084, τόµ. ΙΓ', σ.
9723-9741.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών». (Κατάθεση). τόµ.
ΙΣΤ', σ. 11664.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4430,
ΦΕΚ: 205 A' / 31.10.2016). τόµ. Α', σ. 79, τόµ. Β', σ. 779854, 889-951.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών
Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις

για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις
του ν.4387/2016(Α'85) και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:.4445, ΦΕΚ: 236 A' /
19.12.2016). τόµ. Δ', σ. 2975, τόµ. Ε', σ. 3309-3374,
3376-3484.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4455, ΦΕΚ: 22 A' / 23.02.2017). τόµ.
ΣΤ', σ. 4529, τόµ. Ζ', σ. 5014-5067.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της
προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4488, ΦΕΚ: 137 A' / 13.09.2017). τόµ.
ΙΕ', σ. 11372, τόµ. ΙΣΤ', σ. 11413-11491, 11493-11582.
Υπουργείο Εσωτερικών
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα
εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014
περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4456, ΦΕΚ: 24 A' /
01.03.2017). τόµ. Ζ', σ. 4921, 5363-5440.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση Πρωτοκόλλου
Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας,
σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας Επανεισδοχής µεταξύ της Ρωσικής Οµοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ης Μαΐου 2006". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4466, ΦΕΚ: 55 A' / 12.04.2017). τόµ. Θ',
σ. 6569, 6863-6871.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4483, ΦΕΚ: 107 Α' / 31.07.2017). τόµ. ΙΔ', σ.
10159, 10425-10512.
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς Έρευνας
και Διάσωσης και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4431, ΦΕΚ: 207 A' / 04.11.2016). τόµ. Β', σ.
1468-1522.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
"Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρµατος και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4470, ΦΕΚ: 65 A' / 08.05.2017).
τόµ. Ι', σ. 7187, 7450-7458.
Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4442, ΦΕΚ: 230 A' / 07.12.2016). τόµ. Γ', σ. 2136,
2223-2379.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποί-
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ηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4441, ΦΕΚ:
227 A' / 06.12.2016). τόµ. Γ', σ. 2169, 2253-2305.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4469, ΦΕΚ: 62 A' / 03.05.2017). τόµ. Θ', σ. 6947, τόµ. Ι',
σ. 7266-7344, 7345-7386, 7414-7431.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση
Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης"
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4468, ΦΕΚ: 61 A' / 28.04.2017). τόµ. Ι', σ. 7112,
7209-7252.
Υπουργείο Οικονοµικών
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για την Αυτόµατη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηµατοοικονοµικών Λογαριασµών και διατάξεις εφαρµογής". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4428, ΦΕΚ: 190 A ' / 13.10.16). τόµ. Α', σ. 80-85.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014,
σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση
των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4438, ΦΕΚ: 220 A' / 28.11.2016).
τόµ. Γ', σ. 1802, 1947-1987.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2014". (ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4436, ΦΕΚ: 218 Α' / 28.11.2016).
τόµ. Γ', σ. 1850-1868.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2014". (ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4437, ΦΕΚ: 219 Α' / 28.11.2016).
τόµ. Γ', σ. 1850-1868, 1872.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4444, ΦΕΚ: 234 Α'
/14.12.2016). τόµ. Γ', σ. 1903, τόµ. Δ', σ. 2805-2846,
3047-3136, 2847-2945, 2947-3046, 3137-3274.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Για την κύρωση του Ισολογισµού του κράτους του οικονοµικού έτους 2015".
(Κατάθεση). τόµ. Γ', σ. 1936.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Για την κύρωση του Απολογισµού του κράτους οικονοµικού έτους 2015". (Κατάθεση). τόµ. Γ', σ. 1936.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος
των ετήσιων και των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου
και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4449, ΦΕΚ: 7 A' / 24.01.2017). τόµ. Ε', σ. 3934,
τόµ. ΣΤ', σ. 4103-4158.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης
για τον κεντρικό τελωνισµό, όσον αφορά την κατανοµή των
εθνικών εξόδων είσπραξης που παρακρατούνται κατά τη
διάθεση των παραδοσιακών Ιδίων Πόρων στον προϋπολογισµό της Ε.Ε». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4454, ΦΕΚ: 20 A' / 20.02.2017). τόµ. ΣΤ', σ. 4529,
τόµ. Ζ', σ. 4927-4930.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην ε-

θνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014
για τη συγκρισιµότητα των τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών
και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά
χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4465, ΦΕΚ: 47 Α' / 04.04.2017).
τόµ. Η', σ. 5673, τόµ. Θ', σ. 6570-6626.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016,
µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές
ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4472, ΦΕΚ: 74 Α'/
19.05.2017). τόµ. ΙΑ', σ. 7895, 7895-8005, 8008-8213.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας που ετέθησαν από τους κ.κ. Μ. Βορίδη, εκ
µέρους της Νέας Δηµοκρατίας, Α. Λοβέρδο, εκ µέρους της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης και Γ. Καρρά εκ µέρους των
Ανεξάρτητων, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΙΑ', σ. 7909-7918.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2015/2376 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4474, ΦΕΚ: 80 Α'/07.06.2017). τόµ.
ΙΑ', σ. 8479, 8515-8560.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4484, ΦΕΚ: 110 Α' / 01.08.2017). τόµ.
ΙΔ', σ. 10407, 10549-10585, 10588-10616.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την αγορά παιγνίων". (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ', σ. 11368.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΣΤ', σ. 11664.
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4429,
ΦΕΚ: 199 A' / 21.10.2016). τόµ. Α', σ. 637-675, 683-746.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4452, ΦΕΚ: 17 A' / 15.02.2017). τόµ. ΣΤ', σ. 4659,
τόµ. Ζ', σ. 4782-4867.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε
θέµατα εκπαίδευσης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4473, ΦΕΚ: 78 A' / 30.05.2017). τόµ. ΙΑ', σ. 8352,
8357-8431.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4485, ΦΕΚ:
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114 A'/ 04.08.2017). τόµ. ΙΔ', σ. 10407, τόµ. ΙΕ', σ.
10741-10813, 10815-10917, 10919-10974
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Α. Λοβέρδο, επί των άρθρων 44 παράγραφος 3 και 32 παράγραφος 6 και 7 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ', σ. 10751-10757.
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της Συµφωνίας των Παρισίων στη Σύµβαση - Πλαίσιο
των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4426, ΦΕΚ: 187 Α'/06.10.2016).
τόµ. Α', σ. 15-17.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4447, ΦΕΚ:
241 A' / 23.12.2016). τόµ. Ε', σ. 3374, 3703-3743, 37453799.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της
Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής
Δηµοκρατίας της Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4453, ΦΕΚ: 19 A' / 20.02.2017). τόµ.
ΣΤ', σ. 4657, τόµ. Ζ', σ. 4953-4956.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για
συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών και της
Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4462, ΦΕΚ: 39 A' /
28-03-2017). τόµ. Η', σ. 5647, τόµ. Θ', σ. 6276-6303.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4467,
ΦΕΚ: 56 A' / 13.04.2017). τόµ. Θ', σ. 6861, 6952-6984,
6985-7025.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του δοµηµένου περιβάλλοντος". (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11815.
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα του Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισµού της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4477, ΦΕΚ: 86 A' /
14.06.2017). τόµ. ΙΑ', σ. 8393, τόµ. ΙΒ', σ. 8597-8600.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του
αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεότητας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας του Ιράκ". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4476, ΦΕΚ: 85 A' /
14.06.2017). τόµ. ΙΑ', σ. 8393, τόµ. ΙΒ', σ. 8597-8600,
8608.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α' 121) και άλλες διατάξεις".

(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4479, ΦΕΚ:
94 A' / 29.06.2017). τόµ. ΙΓ', σ. 9394, 9501-9562.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και
συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών
για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων και άλλα θέµατα
αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4481, ΦΕΚ:
100 A'/ 20.07.2017). τόµ. ΙΓ', σ. 10009, τόµ. ΙΔ', σ. 1016010235.
Υπουργείο Τουρισµού
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4448, ΦΕΚ: 1 A'/13.01.2017). τόµ. Ε', σ. 3734,
3975-3986.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση Συµφωνίας για
τη συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Κουβέιτ". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4458, ΦΕΚ: 32 A'/13.03.2017). τόµ. Ζ', σ. 5009,
τόµ. Η', σ. 5575-5577.
Υπουργείο Υγείας
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων,
τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων του ν.4387/2016
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4461, ΦΕΚ: 38 A' / 28-03-2017). τόµ. Ζ', σ. 5353,
τόµ. Η', σ. 5794-5935.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: 'Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις'. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4486, ΦΕΚ: 115 Α'/
7.8.2017). τόµ. ΙΔ', σ. 10407, τόµ. ΙΕ', σ. 11028-11121,
11123-11196.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ι. Φωτήλα, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: «Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ', σ. 11032-11036.
Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης
και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίµων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4439, ΦΕΚ: 222 A' / 30.11.2016). τόµ. Γ',
σ. 1892, 2027-2057, 2066-2087.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4482, ΦΕΚ:
102 A' / 25.07.2017). τόµ. ΙΔ', σ. 10286, 10306-10351.
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
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(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4427, ΦΕΚ:
188 Α' / 08.10.2016). τόµ. Α', σ. 15, 155-277.
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης
Σχέδιο νόµου Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Μέτρα µείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
- Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4463, ΦΕΚ: 42 A' / 30.03.2017). τόµ. Η', σ. 5968,
τόµ. Θ', σ. 6369-6412.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν.
3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού
Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για την ενίσχυση της
παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4487, ΦΕΚ: 116 A' / 09.08.2017). τόµ. ΙΔ', σ. 10407, τόµ.
ΙΕ', σ. 11229-11267, 11289-11347.
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά µε τη συνεργασία
στον τοµέα αµυντικών εξοπλισµών, συστηµάτων και υπηρεσιών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4471,
ΦΕΚ: 67 Α'/15.05.2017). τόµ. Ι', σ. 7450, τόµ. ΙΑ', σ.
7830-7865.
ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΚΟΥΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου για την ακούσια νοσηλεία ψυχικά ασθενών. τόµ. Ι', σ. 7200.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του αντικαρκινικού
Νοσοκοµείου «Θεαγένειο» στην Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης. τόµ. Β', σ. 1587.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας της Ενδοκρινολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Νίκαιας « Άγιος Παντελεήµονας». τόµ. Γ', σ. 1802.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του Γενικού Νοσοκοµείου Βόλου που εκκρεµούν
από το 2014. τόµ. Γ', σ. 1940.
Συζήτηση επίκαιρη ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πρόσληψη µόνιµου προσωπικού στα νοσοκοµεία της χώρας.
τόµ. Γ', σ. 1942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα οξυµµένα προβλήµατα του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός». τόµ. Ε', σ. 3530.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη δυσλειτουργία της Παθολογικής Κλινικής και
το κλείσιµο του διαβητολογικού ιατρείου στο Μαµάτσειο
Νοσοκοµείο Κοζάνης, παρά την παγκόσµια αναγνώριση
της προσφοράς του. τόµ. Ε', σ. 3533.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ένταξη της Ογκολογικής - Αιµατολογικής
Μονάδας Ηµερήσιας Νοσηλείας στον Οργανισµό του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης. τόµ. Ζ', σ. 4907.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την ολοκλήρωση και αυτονόµηση του Ογκολογικού Τµήµατος του Νοσοκοµείου Ρόδου.
τόµ. Ζ', σ. 5359.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις συµβάσεις έργου στα νοσοκοµεία και την καταστρατήγηση του δικαιώµατος στη µητρότητα. τόµ. Η', σ.
5601.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη µη καταβολή των δεδουλευµένων στο προσωπικό καθαριότητας του Γενικού Νοσοκοµείου Άρτας. τόµ.
Η', σ. 5604.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
µε θέµα: «δραµατική η κατάσταση στη Β' Παθολογική Κλινική Βόλου». τόµ. ΙΓ', σ. 9464.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «άµεση ανάγκη ενίσχυσης του Νοσοκοµείου της
Κω». τόµ. ΙΔ', σ. 10288.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου
"Παπαγεωργίου" Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΔ', σ. 10291.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Με ποιο χρονοδιάγραµµα θα στελεχωθεί και θα
λειτουργήσει η µονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών στο
Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου;» τόµ. ΙΔ', σ. 10294.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Τµήµατος Πυρηνικής Ιατρικής του Γενικού Νοσοκοµείου Καβάλας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11403.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη σύσταση Ογκολογικής Κλινικής στο Γενικό
Νοσοκοµείο Δράµας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11404.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Προβλήµατα στη λειτουργία του Νοσοκοµείου
Λήµνου». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11406.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη µη καταβολή δεδουλευµένων των εργαζοµένων της εταιρείας «ΣΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στο
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11408.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Θα πληρώσουν οι επώνυµοι τα νοσήλια;» τόµ.
ΙΓ', σ. 9469.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Πρόταση αξιοποίησης πρώην Στρατιωτικού Νοσοκοµείου 409». τόµ. ΙΔ', σ. 10409.
Ξ
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα ξενόγλωσσα σχολικά βιβλία που είναι επί πληρωµή σε όλα τα δηµόσια λύκεια. τόµ. Α', σ. 72.
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Διασφάλιση της καταβολής των οφειλόµενων αποδοχών, κατοχύρωση όλων των ασφαλιστικών δικαιωµάτων και συνέχιση της απασχόλησης των εργαζοµένων του
ξενοδοχείου «ATHENS LEDRA» από τον νέο επιχειρηµατικό όµιλο που το απέκτησε». τόµ. ΙΓ', σ. 9607.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, µε θέµα: «Εισαγωγή πλαισίου για την αντιµετώπιση
της ανεξέλεγκτης επέκτασης του φαινοµένου «all inclusive»
στον τουρισµό». τόµ. ΙΔ', σ. 10728.
ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την απόσυρση υπουργικής απόφασης για κατάργηση του δικαιώµατος χορήγησης του εφάπαξ των ξενοδοχοϋπαλλήλων στην 20ετία. τόµ. Β', σ. 976.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την κατάργηση του δικαιώµατος των ξενοδοχοϋπαλλήλων να λαµβάνουν εφάπαξ µε τη συµπλήρωση 20
χρόνων Ασφάλισης και τις νέες µειώσεις της τάξης του
20%. τόµ. Γ', σ. 2248.
Ο
ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πιστοποιητικό
επαγγελµατικής ικανότητας οδηγών και συνοδών του ΥΠΑΑΤ. τόµ. ΙΒ', σ. 8626.
ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ακύρωση δηµοπράτησης του δρόµου Πατρών-Πύργου. τόµ. Α', σ. 628.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου «Πάνορµο-Εξάντη». τόµ. Ζ', σ. 4899.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε την κατασκευή του έργου,
«Παράκαµψη Χαλκίδας, τµήµα Ν. Λάµψακος - Ψαχνά».
τόµ. Η', σ. 5524.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε την µετάθεση για δύο ακόµη χρόνια της έναρξης του έργου «Πάνορµο - Εξάντης».
τόµ. Η', σ. 5530.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε τις «σηµαντικές καθυστερήσεις στην κατασκευή του οδικού άξονα Πατρών - Πύργου». τόµ. Η', σ. 5972.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε τις «καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του κάθετου οδικού άξονα της Νέας Εγνατίας
Οδού Αδρανίου-Ορµενίου». τόµ. Η', σ. 5977.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε τη σύνδεση του Αγρινίου
µε την Ιόνια Οδό και την ανακατασκευή της παλαιάς εθνικής οδού του Αγρινίου. τόµ. Ι', σ. 7155.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδο-

µών και Μεταφορών, µε θέµα: «Καµία ορατή προοπτική για
τον δρόµο Πάτρα-Πύργου». τόµ. ΙΑ', σ. 8506.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Κατασκευή επαρχιακής οδού Παραλογγοί-Τριπότάµα». τόµ. ΙΕ', σ. 11384.
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την εκκίνηση της
διαδικασίας για την ιδιωτικοποίηση της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
Α.Ε., την παραχώρηση του οδικού της δικτύου και τα ζητήµατα που προκύπτουν. τόµ. Β', σ. 1236.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε τις «σηµαντικές καθυστερήσεις στην κατασκευή του οδικού άξονα Πατρών - Πύργου». τόµ. Η', σ. 5972.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε τις «καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του κάθετου οδικού άξονα της Νέας Εγνατίας
Οδού Αδρανίου-Ορµενίου». τόµ. Η', σ. 5977.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «το Υπουργείο διχοτοµεί τον
Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Σύγχυση και µε τις
αρµοδιότητες συντήρησης και ασφαλούς λειτουργίας του».
τόµ. Θ', σ. 6439.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε την επικινδυνότητα του εθνικού δικτύου Αµφιλοχίας - Λευκάδας - Πρέβεζας - Ηγουµενίτσας. τόµ. Θ', σ. 6842.
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πρόβληµα των
µετακινήσεων των εκτιµητών του ΕΛΓΑ που οδηγεί στην οικονοµική ζηµιά των πληγέντων αγροτών. τόµ. Β', σ. 877.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις πολιτικές της πολιτείας για τις πολύτεκνες και
τρίτεκνες οικογένειες και την αντιµετώπιση του δηµογραφικού ζητήµατος της χώρας. τόµ. Ε', σ. 3943.
ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις συνδικαλιστικές διώξεις στο Γηροκοµείο Αθηνών. τόµ. Δ', σ. 2687.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τις σοβαρές διαστάσεις του θέµατος των µεδουσών σε Κορινθιακό και Πατραϊκό κόλπο. τόµ. ΙΔ', σ. 10732.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «είναι έτοιµη η εθνική οικονοµία για µια
ενδεχόµενη κατάρρευση της Ευρωζώνης;» τόµ. ΙΑ', σ.
7881.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Μέτρα ενίσχυσης της Οικονοµίας της
Δωδεκανήσου». τόµ. ΙΓ', σ. 9466.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του
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Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο αρχηγών κοµµάτων, µε
θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις
δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΓ', σ. 96779721.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΥΛΗΣ
α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής οικονοµικού έτους 2015 και β) συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2017. τόµ. Γ', σ. 1811-1823, 1835.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4442, ΦΕΚ: 230 A' / 07.12.2016). τόµ. Γ', σ. 2136,
2223-2379.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: " Έκτακτη και άµεση αρωγή 500.000 ευρώ
στην πληγείσα Δυτική Αχαΐα". τόµ. ΙΣΤ', σ. 11966.
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας του Ιδρύµατος «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» λόγω της κρατικής υποχρηµατοδότησης. τόµ. Ζ', σ. 4916.
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την έξαρση της παραοικονοµίας στην
αγορά οίνου λόγω της επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ). τόµ. ΣΤ', σ. 4455.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση του Ολυµπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλο Αττικής. τόµ. Ε',
σ. 3615.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση του Ολυµπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλο Αττικής. τόµ. Ε',
σ. 3615.
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την προσπάθεια υφαρπαγής ακίνητης περιουσίας Ελλήνων στη Χειµάρρα που εξισούται µε ξεριζωµό. τόµ. ΣΤ', σ. 4453.
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν.
3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού
Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για την ενίσχυση της
παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4487, ΦΕΚ: 116 A' / 09.08.2017). τόµ. ΙΔ', σ. 10407, τόµ.

ΙΕ', σ. 11229-11267, 11289-11347.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Θα κατατεθεί επίσηµη υποψηφιότητα της Πάτρας
για τη µετεγκατάσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρµάκων;» τόµ. ΙΑ', σ. 8481.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Να οριστεί άµεσα το νέο Διοικητικό Συµβούλιο
του Οργανισµού Μεσολάβησης και Διαιτησίας». τόµ. ΙΓ', σ.
9603.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
(Ο.Τ.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο
Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης
συµφερόντων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4440, ΦΕΚ: 224 A' / 02.12.2016).
τόµ. Γ', σ. 1928, 2109-2152, 2167-2205.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την παροχή έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης σε ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για
την αποκατάσταση των καταστροφών εξαιτίας των ακραίων
καιρικών φαινοµένων της 11ης Φεβρουαρίου 2017. τόµ.
Η', σ. 5564.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις σχεδιαζόµενες αλλαγές στο νοµικό
πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. τόµ. Η', σ.
5961.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
µε θέµα: «Προτίθεστε να ανοίξετε το χωροταξικό του Καλλικράτη;» τόµ. Θ', σ. 6263.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Η αυτοδιοίκηση στο στόχαστρο της Κυβέρνησης». (Επερωτώντες: Δέκα τέσσερις Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ι', σ. 7806-7828.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4483, ΦΕΚ: 107 Α' / 31.07.2017). τόµ. ΙΔ', σ.
10159, 10425-10512.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Α.Σ.Θ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4482, ΦΕΚ:
102 A' / 25.07.2017). τόµ. ΙΔ', σ. 10286, 10306-10351.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάγκη διάσωσης των επιχειρήσεων και των
επιτηδευµάτων των ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ που έχουν
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χρόνιες ασφαλιστικές, οφειλές καθώς και την ανάγκη για
την επανεξέταση του ύψους του προστίµου που επιβάλλεται
για κάθε αδήλωτο εργαζόµενο. τόµ. Β', σ. 978.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Να απεγκλωβιστούν οι πενήντα χιλιάδες υπό συνταξιοδότηση συµπολίτες µας του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ, οι οποίοι σήµερα είναι χωρίς εισόδηµα και χωρίς σύνταξη».
τόµ. Ι', σ. 7803.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αύξηση του ορίου για τον συµψηφισµό οφειλών των ασφαλισµένων του ΟΓΑ. τόµ. Α', σ. 73.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων, ώστε να σταµατήσει η κατάσταση να πληρώνουν εισφορές για το 2017 οι ασφαλισµένοι
του ΟΓΑ που από 1-1-2017 έχει διακοπεί η ασφάλισή τους
λόγω συνταξιοδότησης. τόµ. Θ', σ. 6250.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Να απεγκλωβιστούν οι πενήντα χιλιάδες υπό συνταξιοδότηση συµπολίτες µας του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ, οι οποίοι σήµερα είναι χωρίς εισόδηµα και χωρίς σύνταξη».
τόµ. Ι', σ. 7803.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, σχετικά µε την έγκριση µεσοπρόθεσµου επιχειρηµατικού σχεδίου για τον Οργανισµό
Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). τόµ. ΣΤ', σ. 4188.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την άµεση ανάγκη της κατασκευής του Εµπορικού Λιµανιού της Πάτρας.
τόµ. ΙΒ', σ. 8673.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ολοκλήρωση
της απόδοσης των εξαιρούµενων εκτάσεων της Σύµβασης
Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και "ΟΛΠ Α.Ε."
στους Δήµους της Β' Πειραιά Κερατσινίου-Δραπετσώνας,
Περάµατος, Σαλαµίνας καθώς και στον Δήµο Πειραιά. τόµ.
Θ', σ. 6949.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ο.Ο.Σ.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής». (Κατάθεση).
τόµ. ΙΣΤ', σ. 11664.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την «κατακράτηση µέρους των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω αδυνα-

µίας καταβολής εισφοράς στον Γενικό Οργανισµό Εγγείων
Βελτιώσεων». τόµ. ΙΑ', σ. 7893.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: "Διασταυρωτικοί έλεγχοι ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας". τόµ.
ΙΒ', σ. 8867.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ο.Σ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε τον εξορθολογισµό των σιδηροδροµικών δροµολογίων Βόλου-Λάρισας και ΛάρισαςΘεσσαλονίκης. τόµ. ΣΤ', σ. 4503.
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη δράση της οργάνωσης «Ελλήνων Συνέλευσις» και τον
ιδρυτή της Αρτέµη Σώρρα. τόµ. ΣΤ', σ. 4655.
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ (ΜΚΟ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των
δράσεων των ΜΚΟ, στη διαδικασία υποδοχής και περίθαλψης προσφύγων και υπηκόων τρίτων χωρών εισερχοµένων
στην Ελλάδα. τόµ. ΣΤ', σ. 4657.
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Ορκωµοσία του κ. Ανδρέα Κουτσούµπα ως Βουλευτή
Βοιωτίας, ο οποίος αντικαθιστά τον εκλιπόντα Βουλευτή
Ευάγγελο Μπασιάκο. τόµ. Ζ', σ. 5108.
ΟΥΖΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον κίνδυνο απένταξης του παραδοσιακού ούζου Καλαµάτας από τον κατάλογο προϊόντων προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης.
τόµ. ΙΓ', σ. 10003.
ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αύξηση του ορίου για τον συµψηφισµό οφειλών των ασφαλισµένων του ΟΓΑ. τόµ. Α', σ. 73.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάγκη διάσωσης των επιχειρήσεων και των
επιτηδευµάτων των ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ που έχουν
χρόνιες ασφαλιστικές, οφειλές καθώς και την ανάγκη για
την επανεξέταση του ύψους του προστίµου που επιβάλλεται
για κάθε αδήλωτο εργαζόµενο. τόµ. Β', σ. 978.
ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε τα ΕΛΤΑ και την καταβολή οφειλοµένων του Δηµοσίου. τόµ. Η', σ. 5683.
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΔΕΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε το διαχωρισµό περιπτώσεων της πραγµατικής ρευµατοκλοπής και της εκτίµησης για πιθανή µη καταγραφείσα κατανάλωση και ένταξη
στο διακανονισµό των 36 δόσεων της ΔΕΗ όλων των κατηγοριών οφειλών των καταναλωτών. τόµ. ΣΤ', σ. 4648.
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ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης του Υφυπουργού κ.
Πετρόπουλου για κατασχέσεις σε µικροοφειλέτες. τόµ. Η',
σ. 5588.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4469, ΦΕΚ: 62 A' / 03.05.2017). τόµ. Θ', σ. 6947, τόµ. Ι',
σ. 7266-7344, 7345-7386, 7414-7431.
Π
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ
ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Αναφορά στην 25η Νοεµβρίου, Παγκόσµια Ηµέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των γυναικών. τόµ. Γ', σ. 2155, 2156,
2171, 2172, 2185, 2189, 2191, 2193.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αναφορά στην Παγκόσµια Ηµέρα Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11647.
ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την αγορά παιγνίων". (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ', σ. 11368.
ΠΑΙΔΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη µείωση δαπανών στην ειδική αγωγή για την εξειδικευµένη εκπαίδευση -«θεραπεία». τόµ. Ζ', σ. 4910.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας του Ιδρύµατος «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» λόγω της κρατικής υποχρηµατοδότησης. τόµ. Ζ', σ. 4916.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων. τόµ. Ζ', σ. 5009.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη γονική ισότητα και τη συνεπιµέλεια των τέκνων. τόµ.
Ζ', σ. 5094.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Υγείας: α) σχετικά µε τα σοβαρά προβλήµατα των
οικογενειών και των εργαζοµένων στις υπηρεσίες ειδικής
αγωγής και β) σχετικά µε τον κίνδυνο να µείνουν χωρίς θεραπείες τα παιδιά και οι έφηβοι της ειδικής αγωγής. τόµ.
Η', σ. 5605.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη συνεπιµέλεια τέκνων. τόµ. ΙΓ', σ. 9460.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την επαναλειτουργία της Παιδικής Στέγης «Κρώσφηλδ». τόµ. ΙΕ', σ. 11385.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την παραβίαση ισότητας στις πανελλήνιες εξετάσεις και την άρνηση ίδρυσης ξενόγλωσσων τµηµάτων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. τόµ. Ι', σ. 7149.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την απαξίωση
του Ελληνικού Δηµόσιου Πανεπιστηµίου. τόµ. Ε', σ. 3934.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις αναγνωρίσεις του Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης σε µεταπτυχιακά από ιδιωτικά πανεπιστήµια της Κύπρου και της Ιταλίας και τις συµπράξεις µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας
µας. τόµ. Η', σ. 5672.
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ενίσχυση των
παραγωγών πράσινης ελιάς του Νοµού Χαλκιδικής. τόµ. Β',
σ. 991.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την είσπραξη της
συνδεδεµένης ενίσχυσης σε ριζοπαραγωγούς της περιοχής
στην Ανθήλη του Νοµού Φθιώτιδας. τόµ. Γ', σ. 1929.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόφαση
924/21-5-2016 για τους όρους επιλεξιµότητας των δικαιούχων συνδεδεµένης ενίσχυσης ρυζιού. τόµ. Γ', σ. 2160.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την άµεση πληρωµή των δικαιούχων παραγωγών βιολογικής γεωργίας κτηνοτροφίας του Νοµού Κιλκίς. τόµ. ΙΑ', σ. 7871.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παραχώρηση
χρήσης αγροκτήµατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών µε σκοπό την ανάδειξη, διατήρηση και επιδεικτική λειτουργία του παραδοσιακού νερόµυλου στον Άγιο Γερµανό Πρεσπών. τόµ. Γ', σ.
2157.
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την άµεση εφαρµογή της ΚΥΑ περί οικονοµικής
ενίσχυσης ΑµεΑ και στους ασφαλισµένους του Δηµοσίου.
τόµ. ΙΓ', σ. 9394.
ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την αντιµετώπιση του παρεµπορίου στους Δήµους του Πειραιά, Περάµατος, Κορυδαλλού, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη
Ρέντη. τόµ. Δ', σ. 2724.
ΠΑΡΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την κατάσταση που έχει περιέλθει το Πεδίον του Άρεως και τη λήψη µέτρων για την αναβάθµισή
του. τόµ. Ζ', σ. 5086.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: "σε άσχηµη κατάσταση το Πεδίον του Άρεως". τόµ. ΙΒ', σ. 8873.
ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-
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νοµικών, µε θέµα: «Πρώην Στρατόπεδο «Κόδρα»: Ανάδειξη
της περιοχής σε υπερτοπικό πάρκο». τόµ. ΙΓ', σ. 10074.
ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της
Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής
Δηµοκρατίας της Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4453, ΦΕΚ: 19 A' / 20.02.2017). τόµ.
ΣΤ', σ. 4657, τόµ. Ζ', σ. 4953-4956.
ΠΑΤΑΤΑ-ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
των πατατοκαλλιεργητών του Λεκανοπεδίου του Κάτω Νευροκοπίου στον Νοµό Δράµας. τόµ. Ζ', σ. 5091.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: "Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την αντιµετώπιση της κατάστασης στο
Σαρωνικό; Υπάρχει σχεδιασµός και σαφές χρονοδιάγραµµα; Πότε εκτιµάτε ότι θα αποκατασταθεί η ζηµιά και η περιβαλλοντική ισορροπία; Ποια είναι η µέριµνα για την αποζηµίωση των πληγέντων επαγγελµατιών και πολιτών; Πως θα
διασφαλίσετε ότι µια τέτοια καταστροφή θα αποφευχθεί
στο µέλλον;" τόµ. ΙΣΤ', σ. 11827.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, µε θέµα: "Εγκληµατική ολιγωρία στην αντιµετώπιση της οικολογικής καταστροφής
στον Σαρωνικό". (Επερωτώντες: Είκοσι τρεις (23) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11831.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Σήµα κινδύνου εκπέµπει ο Θερµαϊκός
Κόλπος-Επείγει πρόγραµµα άµεσης δραστικής παρέµβασης». τόµ. ΙΔ', σ. 10737.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη θεσµική προστασία
της περιοχής του Ελαφονησίου Χανίων. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11391.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: "Ανεπαρκής αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήµατος στον Δήµο Κορδελιού-Ευόσµου". τόµ. ΙΣΤ', σ. 11981.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την προστασία της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλοντος, κατόπιν δύο περιβαλλοντικών επεισοδίων στη Δυτική
Θεσσαλονίκη. τόµ. Β', σ. 1463.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη µονάδα επεξεργασίας υποπροϊόντων κρέατος στους Αγίους Θεοδώρους Λεχαινών Ηλείας. τόµ. Ι', σ. 7739.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την προσπάθεια υφαρπαγής της ακίνητης
περιουσίας Ελλήνων στη Χειµάρρα, που εξισούται µε ξεριζωµό. τόµ. Γ', σ. 1896.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις εκτιµήσεις για έσοδα από την
εκµετάλλευση ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Η', σ. 5520.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Θ', σ. 6809.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. τόµ. Ε', σ. 3932.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το σχέδιο αποδυνάµωσης της αστυνοµικής και πυροσβεστικής δύναµης της Μακεδονίας. τόµ. Ζ',
σ. 5089.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη σηµαντική µείωση της πυροσβεστικής
δύναµης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. τόµ.
Θ', σ. 6661.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των δενδροκαλλιεργητών της Περιφερειακής Ενότητας
Πέλλας για ζηµιές που υπέστησαν οι παραγωγές τους από
τον παγετό το τριήµερο 20-22 Απριλίου. τόµ. Ι', σ. 7731.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις του προγράµµατος οργανωµένης δακοκτονίας στην
Περιφέρεια Κρήτης. τόµ. ΙΓ', σ. 9996.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις πιστώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο αγροτικής χρήσης. τόµ. Ζ', σ.
5350.
ΠΗΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «αντιτίθενται τοπικές
κοινότητες του Δήµου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στην κατασκευή µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
βιορευστά». τόµ. Θ', σ. 6939.
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΕΘΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «στον αέρα το έργο επέκτασης της Εθνικής Πινακοθήκης». τόµ. Θ', σ. 6260.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την Εθνική Πινακοθήκη
και το κόστος καθυστέρησης της ολοκλήρωσης του έργου
επέκτασης. τόµ. Ι', σ. 7745.
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014,
σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση
των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρµοδιό-
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τητας του Υπουργείου Οικονοµικών". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4438, ΦΕΚ: 220 A' / 28.11.2016).
τόµ. Γ', σ. 1802, 1947-1987.
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την προστασία των καταναλωτών από υπερβολικές χρεώσεις στις ηλεκτρονικές διατραπεζικές συναλλαγές και στη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. τόµ. Ε', σ. 3626.
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον πλειστηριασµό από τον ΕΦΚΑ ακινήτου ιδιοκτησίας «αγροτικού συνεταιρισµού δωδεκανήσου». τόµ. Ι',
σ. 7262.
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ-ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη άµεσων και µόνιµων µέτρων για
την αντιπληµµυρική προστασία της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. τόµ. Γ', σ. 1900.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων από τις έντονες βροχοπτώσεις στο Νοµό
Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Γ', σ. 1931.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καταστροφές
στην αγροτική παραγωγή από τις βροχοπτώσεις-χαλαζοπτώσεις-πληµµύρες στον νοµό Τρικάλων. τόµ. Γ', σ. 1934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις ασφαλιστικές διευκολύνσεις επιχειρήσεων,
εργοδοτών ή ασφαλισµένων των Δήµων της Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου και Ναυπακτίας λόγω των φυσικών καταστροφών στις 21 και 22/10/2016. τόµ. Γ', σ. 1936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των εξατοµικευµένων εκτιµήσεων του ΕΛΓΑ στους θεοµηνιόπληκτους της Ηλείας. τόµ. Ε', σ. 3621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην αποζηµίωση των πληγέντων αγροτών της Αρκαδίας από τη θεοµηνία της 25ης Ιουνίου. τόµ. Ε', σ. 3960.
ΠΛΟΗΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε το µέλλον της
Πλοηγικής Υπηρεσίας. τόµ. Α', σ. 621.
ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: « Άµεσος κίνδυνος να χαθεί η τουριστική περίοδος για το πλοίο «Βιτσέντζος Κορνάρος», το οποίο συνιστά επιδοτούµενη γραµµή».
τόµ. ΙΓ', σ. 10038.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την ενηµέρωση για το πόρισµα διαχειριστικού ελέγχου της Ανώνυµης Εταιρείας
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ). τόµ. Η', σ. 5970.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και

συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών
για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων και άλλα θέµατα
αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού".
(Κατάθεση). τόµ. ΙΓ', σ. 10009.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και
συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών
για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων και άλλα θέµατα
αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού".
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4481, ΦΕΚ: 100 A' /
20.07.2017). τόµ. ΙΔ', σ. 10160-10235.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε «ΑΕΠΙ-Πόρισµα Ορκωτών Λογιστών - Σ/Ν για τη συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων
και για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων και άλλα πολιτιστικά θέµατα».
τόµ. Η', σ. 5468.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την ενηµέρωση για το πόρισµα διαχειριστικού ελέγχου της Ανώνυµης Εταιρείας
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ). τόµ. Η', σ. 5970.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την προσωρινή Διοικούσα
Επιτροπή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. τόµ. Ζ', σ. 4901.
ΠΟΙΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αυστηροποίηση των ποινών που επιβάλλονται σε καταστροφείς πολιτιστικών µνηµείων, δηµόσιας και ιδιωτικής
περιουσίας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11617.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παραχώρηση
χρήσης αγροκτήµατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών µε σκοπό την ανάδειξη, διατήρηση και επιδεικτική λειτουργία του παραδοσιακού νερόµυλου στον Άγιο Γερµανό Πρεσπών. τόµ. Γ', σ.
2157.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και
συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών
για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων και άλλα θέµατα
αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4481, ΦΕΚ:
100 A' / 20.07.2017). τόµ. ΙΓ', σ. 10009, τόµ. ΙΔ', σ.
10160-10235.
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις πολιτικές της πολιτείας για τις πολύτεκνες και
τρίτεκνες οικογένειες και την αντιµετώπιση του δηµογραφικού ζητήµατος της χώρας. τόµ. Ε', σ. 3943.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την εξέγερση του
Πολυτεχνείου. τόµ. Γ', σ. 1879-1894.
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Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ', σ. 1894.
ΠΟΛΩΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την Παροχή Υποστήριξης Χώρας Υποδοχής για την εκτέλεση εκπαιδευτικής συνεργασίας µεταξύ της Πολωνικής Πολεµικής Αεροπορίας
και της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στην Ελληνική
Δηµοκρατία». (Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 5571.
ΠΟΤΑΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
του έργου επέκτασης της διώρυγας του ποταµού Πηνειού
στη Δυτική Αχαΐα. τόµ. Ζ', σ. 5100.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον καθαρισµό της κοίτης των ποταµών
Τσικνιά, Μυλοπόταµου και Γκαγκαδέλλη στη Λέσβο. τόµ.
ΙΑ', σ. 8354.
ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
του έργου επέκτασης της διώρυγας του ποταµού Πηνειού
στη Δυτική Αχαΐα. τόµ. Ζ', σ. 5100.
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις εξελίξεις στο πρακτορείο διανοµής Τύπου
«Ευρώπη». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11627.
ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την επιδότηση του συστήµατος εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών
καυσίµων. τόµ. Β', σ. 1238.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης
και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίµων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4439, ΦΕΚ: 222 A' / 30.11.2016). τόµ. Γ',
σ. 2027-2057, 1892, 2066-2087.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
πάταξη του λαθρεµπορίου καυσίµων στα πρατήρια. τόµ. Ε',
σ. 3618.

στην έναρξη υλοποίησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. τόµ. Β', σ. 878.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τους συµβασιούχους εργαζόµενους στα περιφερειακά Εργαστήρια Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων (ΠΕΓΕΑΛ).
τόµ. Γ', σ. 1603.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αναβολή των
προκηρύξεων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης.
τόµ. Ζ', σ. 5093.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στην εφαρµογή του Μέτρου 11 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στη Βιολογική Κτηνοτροφία. τόµ. Η', σ. 5512.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ένταξη όσο το
δυνατόν περισσότερων αιτούντων στο πρόγραµµα νέων γεωργών χωρίς µείωση του ποσού ενίσχυσης κ.λπ. τόµ. Ι', σ.
7729.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: « Άνευ προηγουµένου καθυστέρηση στην αξιοποίηση του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και του συνόλου
των χρηµατοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
(Επερωτώντες: Είκοσι δύο Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ι', σ. 7749-7779.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
στις διαδικασίες εφαρµογής του υποµέτρου 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών". τόµ. ΙΑ', σ. 7891.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: "Επιλαχόντες Μέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 20142020". τόµ. ΙΔ', σ. 10374.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τη χορήγηση
παράτασης ολοκλήρωσης έργων του προγράµµατος «Ενίσχυση µικροµεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς µεταποίησης, τουρισµού, εµπορίου-υπηρεσιών». τόµ. Β', σ. 1223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την ένταξη του έργου β'
φάσης της επέκτασης δικτύου διανοµής τηλεθέρµανσης στη
Μεγαλόπολη Αρκαδίας. τόµ. Ε', σ. 3620.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Βοήθεια στο Σπίτι». τόµ. ΙΓ', σ. 9992.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις σχεδιαζόµενες αλλαγές στο νοµικό
πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. τόµ. Η', σ.
5961.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
µε θέµα: «Προτίθεστε να ανοίξετε το χωροταξικό του Καλλικράτη;» τόµ. Θ', σ. 6263.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την καθυστέρηση προγραµµάτων κοινωφελούς
εργασίας για διακόσιους εβδοµήντα τέσσερις δήµους και
καταγγελίες για τη διαχείριση των προγραµµάτων που ήδη
εφαρµόζονται στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων. τόµ.
ΣΤ', σ. 4184.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον κίνδυνο απέ-
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νταξης του παραδοσιακού ούζου Καλαµάτας από τον κατάλογο προϊόντων προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης.
τόµ. ΙΓ', σ. 10003.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την άµεση ενηµέρωση για τον σχεδιασµό προµήθειας νέων εξοπλιστικών προγραµµάτων.
τόµ. Η', σ. 5517.
ΠΡΟΝΟΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη βελτίωση των προϋποθέσεων απονοµής της
προνοιακής σύνταξης σε ανασφάλιστους υπερήλικες. τόµ.
Ε', σ. 4046.
ΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη βελτίωση των προϋποθέσεων απονοµής της
προνοιακής σύνταξης σε ανασφάλιστους υπερήλικες. τόµ.
Ε', σ. 4046.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την
προσθήκη και τη µοριοδότηση γνώσης της νοηµατικής
γλώσσας στις προσλήψεις µέσω ΑΣΕΠ. τόµ. Α', σ. 635.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε το αίτηµα κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων από
την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. τόµ. Β', σ. 1018.
Συζήτηση επίκαιρη ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πρόσληψη µόνιµου προσωπικού στα νοσοκοµεία της χώρας.
τόµ. Γ', σ. 1942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την πρόσληψη εργατικού προσωπικού στη Λιγνιτική Μονάδα «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V»
µε διαφανή κριτήρια από τα µητρώα του ΟΑΕΔ. τόµ. Δ', σ.
2689.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την άµεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στα Επαγγελµατικά Λύκεια
της Κρήτης. τόµ. Δ', σ. 2774.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την άµεση πρόσληψη των
συµβασιούχων ορισµένου χρόνου (ΙΔΟΧ)-φυλάκων των
µουσείων και αρχαιολογικών χώρων µε καθεστώς µόνιµης
και σταθερής εργασίας. τόµ. Ζ', σ. 4923.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις προσλήψεις µε τη
διαδικασία του άρθρου 63 ν.4430/2016. τόµ. Θ', σ. 6664.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις προσλήψεις στον
κλάδο φύλαξης αρχαιολογικών χώρων και µουσείων. τόµ.
Θ', σ. 6834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: "Να ανοίξει τώρα ξανά το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης για όσους δεν πρόλαβαν". τόµ. ΙΒ', σ. 8847.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτε-

ρικών, µε θέµα: "άµεση επαναπρόσληψη του απολυµένου
προσωπικού στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου Κρήτης". τόµ. ΙΒ', σ.
8874.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον περιορισµό προσλήψεων σε όλους τους Φορείς και τα νοµικά πρόσωπα της
Κεντρικής Διοίκησης. τόµ. ΙΒ', σ. 8879.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον προγραµµατισµό
προσλήψεων κάθε ειδικότητας στους Δήµους και τις καθυστερήσεις στην ενηµέρωση της Απογραφής. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11819.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την προστασία των καταναλωτών από υπερβολικές χρεώσεις στις ηλεκτρονικές διατραπεζικές συναλλαγές και στη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. τόµ. Ε', σ. 3626.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ανάπλαση του ρέµατος Πικροδάφνης στο Νοµό Αττικής. τόµ. Δ', σ. 2800.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «αντιτίθενται τοπικές
κοινότητες του Δήµου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στην κατασκευή µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
βιορευστά». τόµ. Θ', σ. 6939.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: « Όχι στην καύση αποβλήτων στην ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Βόλου». τόµ. Θ', σ. 6942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «παραµένει η υγειονοµική και περιβαλλοντική βόµβα των σκουπιδιών στη Ζάκυνθο». τόµ. Ι', σ.
7259.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του δοµηµένου περιβάλλοντος". (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11815.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ (Π.Γ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον κίνδυνο απένταξης του παραδοσιακού ούζου Καλαµάτας από τον κατάλογο προϊόντων προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης.
τόµ. ΙΓ', σ. 10003.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
(ΠΟΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κατάργηση
της ΠΟΠ ελιάς Καλαµάτας. τόµ. ΣΤ', σ. 4679.
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την έκρυθµη κατάσταση στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων του
Νοµού Σερρών. τόµ. Β', σ. 1019.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µε θέµα: «Επίσηµες καταγγελίες και "σκιές" στη διαχείριση του προσφυγικού». (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
κ.κ. Γ. Κουµουτσάκος, Β. Κικίλιας, Π. Μηταράκης, Ε. Κόνσολας, Χ. Αθανασίου, Κ. Καραµανλής, Α. Δηµοσχάκης, Δ.
Κυριαζίδης και Κ. Τσιάρας). τόµ. Β', σ. 1022-1051.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στο
Σχιστό. τόµ. Β', σ. 1459.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον
άµεσο απεγκλωβισµό των προσφύγων-µεταναστών από τα
νησιά του Αιγαίου. τόµ. Γ', σ. 2162.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων αντιµετώπισης της παρατεταµένης προσφυγικής- µεταναστευτικής κρίσης στη Σάµο. τόµ. Γ', σ. 2164.
Ανακοίνωση του Προέδρου τη Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, σχετικά µε την απόδοση 5 εκατοµµυρίων ευρώ για την
αντιµετώπιση της προσφυγικής κρίσης. τόµ. Δ', σ. 31683169.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στον καταυλισµό της Μόριας Λέσβου. τόµ. Ε', σ.
3930.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των προσφύγων και µεταναστών από τη βαρυχειµωνιά. τόµ. Ε', σ. 4049.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των
δράσεων των ΜΚΟ, στη διαδικασία υποδοχής και περίθαλψης προσφύγων και υπηκόων τρίτων χωρών εισερχοµένων
στην Ελλάδα. τόµ. ΣΤ', σ. 4657.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε το πρόγραµµα ενοικίασης διαµερισµάτων σε πρόσφυγες από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ). τόµ.
ΣΤ', σ. 4667.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά «µε την κατασπατάληση ευρωπαϊκής
χρηµατοδότησης-ακατάλληλη σίτιση προσφύγων». τόµ. Ζ',
σ. 4921.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων. τόµ. Ζ', σ. 5009.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε την άµεση ανάγκη διασφάλισης της εύρυθµης λειτουργίας στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) της Μόριας. τόµ. Η', σ. 5589.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε τον εγκλωβισµό των µεταναστών και των προσφύγων στη Χίο, επειδή η Κυβέρνηση
αδυνατεί να εφαρµόσει τις αποφάσεις της. τόµ. Θ', σ.
6811.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα «την ανάγκη λήψεως νοµοθετικών µέτρων για την επιτάχυνση των διαδικασιών ενώπιον των δικαστηρίων, επί υποθέσεων προσώπων των οποίων έχει απορριφθεί η αίτηση χορηγήσεως διεθνούς προστασίας - ασύλου». τόµ. Ι', σ. 7192.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε την έλλειψη ενηµέρωσης
για τη στέγαση προσφύγων στο Κιλκίς. τόµ. ΙΑ', σ. 8468.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: "Εγκλωβισµός προσφύγων
και µεταναστών στα νησιά". τόµ. ΙΣΤ', σ. 11979.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μετα-

ναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: "Εκρηκτική η κατάσταση
στα νησιά του Βορείου-Ανατολικού Αιγαίου". τόµ. ΙΣΤ', σ.
11983.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων του προσφυγικού-µεταναστευτικού ζητήµατος στο νησί της Λέσβου και τη λήψη µέτρων αποσυµφόρησης του νησιού. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11987.
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µε θέµα: «Επίσηµες καταγγελίες και "σκιές" στη διαχείριση του προσφυγικού». (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
κ.κ. Γ. Κουµουτσάκος, Β. Κικίλιας, Π. Μηταράκης, Ε. Κόνσολας, Χ. Αθανασίου, Κ. Καραµανλής, Α. Δηµοσχάκης, Δ.
Κυριαζίδης και Κ. Τσιάρας). τόµ. Β', σ. 1022-1051.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ:
Υπουργείο Εξωτερικών
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εξωτερικών: «Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας για τη χάραξη σχεδιασµού και την επίβλεψη εφαρµογής όλων των θεµάτων, που
σχετίζονται µε την εθνική ασφάλεια και αφορούν την εξωτερική πολιτική, τη στρατηγική άµυνα, τον συντονισµό πληροφοριών και την ασφάλεια των πολιτών και των πόρων».
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του κόµµατος Το Ποτάµι κ. Σταύρος Θεοδωράκης και οι
Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Δ', σ.
2858.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Δηµήτρης Κουτσούµπας και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 719.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής προστασίας και ένταξης». (Συζήτηση). τόµ. ΙΒ', σ. 8628-8667.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής οικονοµικού έτους 2015 και β) συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2017. τόµ. Γ', σ. 1811-1823, 1835.
ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης
για τον κεντρικό τελωνισµό, όσον αφορά την κατανοµή των
εθνικών εξόδων είσπραξης που παρακρατούνται κατά τη
διάθεση των παραδοσιακών Ιδίων Πόρων στον προϋπολογισµό της Ε.Ε». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4454, ΦΕΚ: 20 A' / 20.02.2017). τόµ. ΣΤ', σ. 4529,
τόµ. Ζ', σ. 4927-4930.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ
Ανακοινώνεται η κατάθεση του προσχεδίου του κρατικού
προϋπολογισµού του έτους 2017. τόµ. Α', σ. 5.
Ανακοινώνεται η κατάθεση από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Χουλιαράκη του κρατικού προϋπολογισµού
του 2017. τόµ. Γ', σ. 1903.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4444, ΦΕΚ: 234 Α'
/14.12.2016). τόµ. Γ', σ. 1903, τόµ. Δ', σ. 2805-2846,
3047-3136, 2847-2945, 2947-3046, 3137-3274.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του κρατικού
Προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017. τόµ. Δ', σ.
3185-3273.
Ψηφοφορία µε έγερση: α) Επί του προϋπολογισµού των
δηµοσίων επενδύσεων και προσαρτηµένων προϋπολογισµών και β) επί των προϋπολογισµών των αποκεντρωµένων
διοικήσεων και των περιφερειακών υπηρεσιών υπουργείων. τόµ. Δ', σ. 3190.
ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (FYROM)
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της
Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής
Δηµοκρατίας της Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4453, ΦΕΚ: 19 A' / 20.02.2017). τόµ.
ΣΤ', σ. 4657, τόµ. Ζ', σ. 4953-4956.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: "Στάση ελληνικής κυβέρνησης έναντι της
συνεχιζόµενης αδιαλλαξίας της ΠΓΔΜ". τόµ. ΙΣΤ', σ.
11968.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ενηµέρωση του Σώµατος από την Προεδρεύουσα κ. Α.
Χριστοδουλοπούλου για το διάγγελµα του Πρωθυπουργού,
µε το οποίο ανακοίνωσε τη διανοµή του πλεονάσµατος
στους χαµηλοσυνταξιούχους, καθώς και την αναστολή του
ΦΠΑ στα νησιά τα οποία πλήττονται από το προσφυγικό,
καλύπτοντας έτσι όλο το πλεόνασµα του 2016, το οποίο είχε κερδίσει ο Προϋπολογισµός του 2016. τόµ. Δ', σ. 3026.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: 'Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις'. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4486, ΦΕΚ: 115 Α' /
7.8.2017). τόµ. ΙΔ', σ. 10407, τόµ. ΙΕ', σ. 11028-11121,
11123-11196.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Οι Τοπικές Οµάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) στα "αζήτητα"
από τους ιατρούς;» τόµ. ΙΣΤ', σ. 11673.
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχιούχων ΤΕΙ.
τόµ. Θ', σ. 6656.
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη «διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας για
τις εκτεταµένες πυρκαγιές σε Χίο, Εύβοια και Θάσο». τόµ.
ΣΤ', σ. 4674.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την άµεση αποκατάσταση
των ζηµιών στο Τέµενος "Βαγιαζήτ" στο Διδυµότειχο, ύστερα από την καταστροφική πυρκαγιά της 22ης Απριλίου.
τόµ. Ι', σ. 7413.

ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την απαξίωση των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων (ΕΑΣ) µε την παραχώρηση της καταστροφής παλαιών πυροµαχικών σε ιδιώτη. τόµ. Θ', σ.
6256.
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ-ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την στήριξη των πληγέντων κατοίκων
της Λευκάδος από την πυρκαγιά της 8ης Αυγούστου και την
αποκατάσταση των ζηµιών. τόµ. Α', σ. 345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταστροφή
από τις πυρκαγιές στη νήσο Θάσο. τόµ. Β', σ. 988.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων από τις καταστροφές των ελαιόδεντρων
στην πυρκαγιά στο Νοµό Λάρισας. τόµ. Β', σ. 992.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: « Άµεση ανάγκη στήριξης των περιοχών
της Μάνης που επλήγησαν από τις πυρκαγιές». τόµ. ΙΔ', σ.
10408.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: " Έκτακτη και άµεση αρωγή 500.000 ευρώ
στην πληγείσα Δυτική Αχαΐα". τόµ. ΙΣΤ', σ. 11966.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη στελέχωση 12 περιφερειακών αεροδροµίων της ελληνογερµανικής κοινοπραξίας FRAPORT
A.E., µε προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος. τόµ. Ε',
σ. 4039.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη µονιµοποίηση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης. τόµ. Ζ', σ. 5088.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το σχέδιο αποδυνάµωσης της αστυνοµικής και πυροσβεστικής δύναµης της Μακεδονίας. τόµ. Ζ',
σ. 5089.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη σηµαντική µείωση της πυροσβεστικής
δύναµης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. τόµ.
Θ', σ. 6661.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «απαράδεκτες οι υπηρεσιακές συνθήκες
για τους πυροσβέστες στα περιφερειακά αεροδρόµια της
Fraport». τόµ. Θ', σ. 6860.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Η µειωµένη χρηµατοδότηση του Πυροσβεστικού Σώµατος δηµιουργεί µεγάλα προβλήµατα στο
έργο των πυροσβεστών και στην πυρόσβεση». τόµ. ΙΕ', σ.
11383.
Ρ
ΡΕΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ανάπλαση του ρέµατος Πικροδάφνης στο Νοµό Αττικής. τόµ. Δ', σ. 2800.
ΡΟΔΑΚΙΝΑ-ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µη καταβολή
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αποζηµιώσεων των ροδακινοπαραγωγών του Δ' Διαµερίσµατος του Νοµού Πέλλας και της ευρύτερης περιοχής από
το ρωσικό εµπάργκο. τόµ. Α', σ. 624.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Εµπορία πυρηνόκαρπων 2017». τόµ. ΙΓ', σ. 9998.
ΡΥΖΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόφαση
924/21-5-2016 για τους όρους επιλεξιµότητας των δικαιούχων συνδεδεµένης ενίσχυσης ρυζιού. τόµ. Γ', σ. 2160.
ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το πρόβληµα δυσοσµίας στον Δήµο Κορδελιού-Ευόσµου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. τόµ. Β', σ. 875.
ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
"Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρµατος και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4470, ΦΕΚ: 65 A' / 08.05.2017).
τόµ. Ι', σ. 7187, 7450-7458.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Σήµα κινδύνου εκπέµπει ο Θερµαϊκός
Κόλπος-Επείγει πρόγραµµα άµεσης δραστικής παρέµβασης». τόµ. ΙΔ', σ. 10737.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: "Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την αντιµετώπιση της κατάστασης στο
Σαρωνικό; Υπάρχει σχεδιασµός και σαφές χρονοδιάγραµµα; Πότε εκτιµάτε ότι θα αποκατασταθεί η ζηµιά και η περιβαλλοντική ισορροπία; Ποια είναι η µέριµνα για την αποζηµίωση των πληγέντων επαγγελµατιών και πολιτών; Πως θα
διασφαλίσετε ότι µια τέτοια καταστροφή θα αποφευχθεί
στο µέλλον;" τόµ. ΙΣΤ', σ. 11827.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, µε θέµα: "Εγκληµατική ολιγωρία στην αντιµετώπιση της οικολογικής καταστροφής
στον Σαρωνικό". (Επερωτώντες: Είκοσι τρεις (23) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11831.
ΡΩΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση Πρωτοκόλλου
Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας,
σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας Επανεισδοχής µεταξύ της Ρωσικής Οµοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ης Μαΐου 2006". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4466, ΦΕΚ: 55 A' / 12.04.2017). τόµ. Θ',
σ. 6569, 6863-6871.

µίωση των πληγέντων επαγγελµατιών και πολιτών; Πως θα
διασφαλίσετε ότι µια τέτοια καταστροφή θα αποφευχθεί
στο µέλλον;" τόµ. ΙΣΤ', σ. 11827.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, µε θέµα: "Εγκληµατική ολιγωρία στην αντιµετώπιση της οικολογικής καταστροφής
στον Σαρωνικό". (Επερωτώντες: Είκοσι τρεις (23) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11831.
ΣΗΜΑΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ενέργεια εθνικής µειοδοσίας από την
απουσία ελληνικής σηµαίας σε συνάντηση του Πρωθυπουργού µε τον Πρόεδρο της Τουρκίας. τόµ. Β', σ. 986.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε το "προκλητικό κάψιµο της ελληνικής σηµαίας σε ζωντανή τηλεοπτική µετάδοση". τόµ. ΣΤ', σ. 4186.
ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ - ΣΗΡΟΤΡΟΦΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη στήριξη και την
ανάπτυξη της σηροτροφίας στο Σουφλί. τόµ. Α', σ. 625.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε τον εξορθολογισµό των σιδηροδροµικών δροµολογίων Βόλου-Λάρισας και ΛάρισαςΘεσσαλονίκης. τόµ. ΣΤ', σ. 4503.
SIEMENS
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υπόθεση «Siemens». τόµ. ΙΣΤ', σ.
11619.
ΣΟΥΗΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων µε το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό στον Τοµέα Ανταλλαγής και Εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάµεων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:.4460, ΦΕΚ: 37 A' / 22.03.2017). τόµ. Η', σ. 5571,
5755-5765.

Σ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στη στέγαση των σπουδαστών στο ΤΕΙ Ηπείρου. τόµ. Ε',
σ. 3938.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατ' εξαίρεση αποδοχή των αιτήσεων για τους µετεγγραφέντες
σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(ΤΕΙ). τόµ. Ζ', σ. 4780.

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: "Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την αντιµετώπιση της κατάστασης στο
Σαρωνικό; Υπάρχει σχεδιασµός και σαφές χρονοδιάγραµµα; Πότε εκτιµάτε ότι θα αποκατασταθεί η ζηµιά και η περιβαλλοντική ισορροπία; Ποια είναι η µέριµνα για την αποζη-

ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις αναγνωρίσεις του Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης σε µεταπτυχιακά από ιδιωτικά πανεπιστήµια της Κύπρου και της Ιταλίας και τις συµπράξεις µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας
µας. τόµ. Η', σ. 5672.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την παραβίαση ισότητας στις πανελλήνιες εξετάσεις και την άρνηση ίδρυσης ξενόγλωσσων τµηµάτων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. τόµ. Ι', σ. 7149.
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ)
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και
Μεταφορών, µε θέµα: «Σχετικά µε τον έλεγχο της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης χρηµατικών ποσών στη ΣΤΑΣΥ, που προέρχονται από διάθεση εισιτηρίων». (Επερωτών:
Ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αχ. Καραµανλής).
τόµ. ΙΒ', σ. 8853.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παραχώρηση
στον Δήµο Κέρκυρας του κτηρίου που στεγάζεται ο Δ' Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός. τόµ. Α', σ. 622.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Απεµπλοκή των ραδιοφωνικών σταθµών -να αρθεί
το καθεστώς ανισονοµίας µεταξύ των ραδιοφωνικών σταθµών της χώρας». τόµ. ΙΓ', σ. 10041.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ολοκλήρωση των
έργων στη Μεσοχώρα του Νοµού Τρικάλων. τόµ. ΣΤ', σ.
4438.
ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11965.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους
της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός,
και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου
Δουκάτου του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του
Βασιλείου της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC)
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4432, ΦΕΚ: 212 A' / 14.11.2016). τόµ. Β', σ. 1028,
τόµ. Γ', σ. 1607-1625, 1707.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αρµενίας". (Κατά-

θεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4459, ΦΕΚ: 36 A' /
22.03.2017). τόµ. Η', σ. 5571, 5755-5765, 5780.
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Πρώην Στρατόπεδο «Κόδρα»: Ανάδειξη
της περιοχής σε υπερτοπικό πάρκο». τόµ. ΙΓ', σ. 10074.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: Στρατόπεδα «Εµµανουήλ Παππά»
και «Παπαλουκά». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11669.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: « Άµεσος κίνδυνος να χαθεί η τουριστική περίοδος για το πλοίο «Βιτσέντζος Κορνάρος», το οποίο συνιστά επιδοτούµενη γραµµή».
τόµ. ΙΓ', σ. 10038.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Αποκοµµένη η
Σαµοθράκη εν µέσω τουριστικής περιόδου! Σε απόγνωση
οι κάτοικοι, οι τουρίστες και οι επιχειρηµατίες γενικά!». τόµ.
ΙΣΤ', σ. 11390.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον σχεδιασµό
για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και το χρονοδιάγραµµα υπογραφής των συµβάσεων από το Υπουργείο Εργασίας για την µετακίνηση των ΑµεΑ και των ευπαθών οµάδων για το 2016. τόµ. Β', σ. 1225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε τα προβλήµατα των αστικών συγκοινωνιών στην πρωτεύουσα. τόµ. Γ', σ. 1771.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε τον στόλο των αστικών συγκοινωνιών. τόµ. Η', σ. 5975.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «στον αυτόµατο πιλότο οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Μεγάλη µείωση εσόδων
και διεύρυνση των ελλειµµάτων». τόµ. Η', σ. 5979.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε τα ελλείµµατα στις αστικές
συγκοινωνίες της Αθήνας. τόµ. Ι', σ. 7204.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4482, ΦΕΚ:
102 A' / 25.07.2017). τόµ. ΙΔ', σ. 10286, 10306-10351.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Τ. Αλεξιάδη. τόµ. Α', σ. 84.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Σκρέκα και Π. Σκουρλέτη. τόµ. Α', σ. 170.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Β.
Οικονόµου. τόµ. Α', σ. 376, 387.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Φλαµπουράρη. τόµ. Α', σ. 385.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Σταθάκη. τόµ. Α', σ. 386.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Λοβέρδου. τόµ. Α', σ. 386, τόµ. Ι', σ. 7110, 7111, 7457,
τόµ. ΙΕ', σ. 11246, 11247.
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Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Χ.
Σπίρτζη. τόµ. Α', σ. 386, 387.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Ο.
Γεροβασίλη. τόµ. Α', σ. 387.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Μουζάλα. τόµ. Α', σ. 388.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Χ. Αθανασίου. τόµ. Α', σ. 388, 389.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Βενιζέλου και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Α', σ. 389, 390.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Καµµένου και Ε. Βενιζέλου. τόµ. Α', σ. 390.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Δ.
Σεβαστάκη. τόµ. Β', σ. 805.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Ο. Αντωνοπούλου. τόµ. Β', σ. 827.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Β.
Κεγκέρογλου. τόµ. Β', σ. 978, τόµ. Δ', σ. 3116.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Κουµουτσάκου. τόµ. Β', σ. 1048.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Χ.
Κατσώτη. τόµ. Β', σ. 1050.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Γεωργιάδη. τόµ. Β', σ. 1232.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Βενιζέλου. τόµ. Β', σ. 1472.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Παππά και Σ. Κεδίκογλου. τόµ. Β', σ. 1477, 1478.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Σ
Κεδίκογλου και Σ. Φάµελλου. τόµ. Β', σ. 1503, 1504.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ν.
Νικολόπουλου. τόµ. Β', σ. 1518.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Κατρούγκαλου και Β. Κεγκέρογλου. τόµ. Β', σ. 1553.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ο.
Κωνσταντινόπουλου. τόµ. Β', σ. 1553, 1554.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Φ. Αραµπατζή. τόµ. Γ', σ. 1806.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Σπαρτινού. τόµ. Γ', σ. 2068.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Μανιάτη, Α. Καραναστάση και Γ. Βαρεµένου (Προεδρεύων). τόµ. Γ', σ. 2082, 2083.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ο. Γεροβασίλη και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων). τόµ. Γ',
σ. 2135, 2136.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Βερναρδάκη, Κ. Τζαβάρα και Σ. Λυκούδη (Προεδρεύων). τόµ. Γ', σ. 2185.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Δηµητριάδη, Σ. Γεωργιάδη και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων). τόµ. Γ', σ. 2277, 2278.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Μάρδα και Ο. Κωνσταντινόπουλου. τόµ. Γ', σ. 2331.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κεγκέρογλου, Ν. Παρασκευόπουλου και Δ. Κρεµαστινού (Προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 2419, 2420.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Παπαθεοδώρου, Σ. Κοντονή και Δ. Κρεµαστινού (Προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 2428, 2429.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ Γεωργιάδη, Κ. Κατσίκη και Γ. Βαρεµένου (Προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 2435.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.

Κ. Κατσίκη, Β. Κεγκέρογλου και Σ. Λυκούδη (Προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 2631, 2632, 2638.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Παπαθεοδώρου και Σ. Κοντονή. τόµ. Δ', σ. 2678.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Α.
Μάρκου. τόµ. Δ', σ. 2893.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Τζελέπη, Α. Ριζούλη και Ν. Βούτση. τόµ. Δ', σ. 2908.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Πολάκη. τόµ. Δ', σ. 2927.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Μιχελή. τόµ. Δ', σ. 2990.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Βρούτση και Σ. Λυκούδη (Προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 2993.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Αποστόλου και Γ. Κασαπίδη. τόµ. Δ', σ. 3058, 3059,
3060.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Οικονόµου και Ε. Τσακαλώτου. τόµ. Δ', σ. 3063, 3064,
3065.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Δουζίνα, Κ. Τζαβάρα και Δ. Κρεµαστινού (Προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 3142, 3143.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Κουτσούκου. τόµ. Δ', σ. 3145.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Φωτίου, Α. Πετρόπουλου και Κ. Τζαβάρα. τόµ. Ε', σ.
3343, 3344.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι. Αϊβατίδη. τόµ. Ε', σ. 3368.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Πολάκη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Ε', σ. 3402, 3403,
3404, 3405.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Σαλµά και Π. Πολάκη. τόµ. Ε', σ. 3403, 3404, 3405,
3406.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ο. Γεροβασίλη και Κ. Τζαβάρα. τόµ. ΣΤ', σ. 4516.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ. Π.
Μηταράκη και Σ. Φάµελλου. τόµ. ΣΤ', σ. 4573.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Κουµουτσάκου και Ν. Κοτζιά. τόµ. ΣΤ', σ. 4728, 4730.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Θεοχαρόπουλου. τόµ. Ζ', σ. 4818.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Η.
Καµατερού. τόµ. Η', σ. 5292, 5293, 5294.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Κατσιαντώνη, Ι. Μουζάλα και Α. Κουράκη (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ. 5393, 5394.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Αµυρά, Α. Πετρόπουλου και Σ. Λυκούδη (Προεδρεύων).
τόµ. Η', σ. 5737.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Χριστοφιλοπούλου και Π. Πολάκη. τόµ. Η', σ. 5815.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Π. Πολάκη. τόµ. Η', σ. 5838, 5839.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Μανιάτη και Σ. Φάµελλου. τόµ. Θ', σ. 6288, 6289.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Τζαβάρα. τόµ. Θ', σ. 6302.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ν.
Παρασκευόπουλου. τόµ. Θ', σ. 6522.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Π. Καµµένου. τόµ. Θ', σ. 6543.
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Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Ν. Ξυδάκη. τόµ. Θ', σ. 6675, 6676.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Ο. Γεροβασίλη. τόµ. Θ', σ. 6676.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ. Αµυρά. τόµ. Θ', σ. 6965.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Σκρέκα και Σ. Φάµελλου. τόµ. Θ', σ. 6973.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Τζελέπη και Σ. Φάµελλου. τόµ. Θ', σ. 6973.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Σκρέκα και Ν. Παπαδόπουλου. τόµ. Θ', σ. 6987, 6988.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Φωτήλα. τόµ. Θ', σ. 7009.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Παπαχριστόπουλου. τόµ. Ι', σ. 7291.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Ε.
Αυλωνίτου. τόµ. Ι', σ. 7291.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Γεωργιάδη, Π. Σκουρλέτη και Σ. Λυκούδη (Προεδρεύων). τόµ. Ι', σ. 7827, 7828.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Μπάρκα. τόµ. ΙΑ', σ. 7924.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Πολάκη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. ΙΑ', σ. 7924, 7925,
7926.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βορίδη και Π. Πολάκη. τόµ. ΙΑ', σ. 7925.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Χατζηδάκη και Ι. Δραγασάκη. τόµ. ΙΑ', σ. 7958.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Κουτσούκου και Δ. Βίτσα. τόµ. ΙΑ', σ. 7984.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Καραγιαννίδη, Κ. Μπαργιώτα και Σ. Λυκούδη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΑ', σ. 7995.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ν.
Φίλη τόµ. ΙΑ', σ. 8001.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Χ.
Κεφαλίδου. τόµ. ΙΑ', σ. 8027.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κεγκέρογλου, Ι. Στέφου και Δ. Κρεµαστινού (Προεδρεύων). τόµ. ΙΑ', σ. 8359.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Θ.
Φωτίου. τόµ. ΙΑ', σ. 8464.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Μεγαλοµύστακα. τόµ. ΙΒ', σ. 8715.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Βούτση, Κ. Μπαρµπαρούση και Χ. Παππά. τόµ. ΙΒ', σ.
8726.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Μαυρωτά. τόµ. ΙΒ', σ. 8733.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Σ. Κοντονή. τόµ. ΙΒ', σ. 9117, 9118,
9119.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Θεοχαρόπουλου και Σ. Κοντονή. τόµ. ΙΒ', σ. 9135,
9136.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βορίδη και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΓ', σ. 9697, 9698, 9699.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Πολάκη. τόµ. ΙΓ', σ. 9704.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Καµµένου. τόµ. ΙΓ', σ. 9713, 9714.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Ν. Ξυδάκη. τόµ. ΙΓ', σ. 9858.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Φ.
Γεννηµατά. τόµ. ΙΔ', σ. 10100.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Μπαλτά, Σ. Γεωργιάδη και Φ. Βάκη. τόµ. ΙΔ', σ. 10189,
10190.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Σκουρολιάκου και Γ. Αµυρά. τόµ. ΙΔ', σ. 10777, 10178.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτή κ. κ. Β.
Κεγκέρογλου και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΔ', σ.
10428.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Σκουρλέτη και Γ. Αµυρά. τόµ. ΙΔ', σ. 10484, 10485.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ν.
Φίλη. τόµ. ΙΕ', σ. 10791.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Π. Πολάκη. τόµ. ΙΕ', σ. 11161, 11162.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Πολάκη και Ι. Φωτήλα. τόµ. ΙΕ', σ. 11177, 11178.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Φωτήλα, Α. Παπαχριστόπουλου, Σ. Βαρδάκη και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΕ', σ. 11181, 11182, 11183.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΕ',
σ. 11185, 11186.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Γεωργιάδη. τόµ. ΙΕ', σ. 11185, 11186.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Γ. Κατρούγκαλου. τόµ. ΙΕ', σ. 11378.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Βρούτση. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11521.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11669,
11916.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι. Αχµέτ. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11752, 11753.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Λαζαρίδη. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11753, 11754.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Π. Κουρουµπλή. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11854.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Π. Κουρουµπλή. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11854,
11856, 11857.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ν.
Φίλη. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11856.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Δρίτσα και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11856, 11857.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Παπαθεοδώρου και Σ. Κοντονή. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11885.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Καµµένου και Σ. Θεοδωράκη. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11887.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Κοντονή και Σ. Θεοδωράκη. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11888.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Παρασκευόπουλου και Ν. Δένδια. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11908,
11909.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Αθανασίου και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11915.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Μπακογιάννη και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11915,
11916, 11917.
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ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Συλλυπητήρια αναφορά για τον θάνατο του Γεώργιου
Παυλίδη, Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης. τόµ. Β', σ. 889, 913, 916, 929.
Συλλυπητήρια αναφορά για την απώλεια του πρώην Βουλευτή και Υπουργού, Καθηγητή Ψυχιατρικής Κώστα Στεφανή και τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του. τόµ. Β', σ.
1219.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου.
τόµ. Γ', σ. 1903, 1936.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του Βουλευτή Ευάγγελου Μπασιάκου. τόµ. Ζ', σ. 5099, 5100.
Ειδική αναφορά στη µνήµη του Ευάγγελου Μπασιάκου.
τόµ. Ζ', σ. 5105-5107.
Έκφραση συλλυπητηρίων για το θάνατο των τεσσάρων
νέων παιδιών σε αυτοκινητιστικό δυστύχηµα στον Εύοσµο
Θεσσαλονίκης και τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη
τους. τόµ. Θ', σ. 6447.
Έκφραση συλλυπητηρίων για τον τραγικό θάνατο των αξιωµατικών του Ελληνικού Στρατού από την πτώση του ελικοπτέρου και ευχές για ταχεία ανάρρωση στη διασωθείσα
αρχιλοχία, πέµπτο µέλος του πληρώµατος. τόµ. Ι', σ. 7159,
7189, 7190, 7191, 7192, 7193.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικόλαος
Βούτσης απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων της Μεγάλης Βρετανίας κ. Μπίρκοου, µέσω της διπλωµατικής οδού, επιστολή όπου εκφράζει τα συλλυπητήρια της
Βουλής και τα συλλυπητήριά του προσωπικά, για τα γεγονότα του Μάντσεστερ µε θύµατα τους είκοσι δύο νεκρούς και
τραυµατίες. τόµ. ΙΑ', σ. 8361.
Έκφραση συλλυπητηρίων της Βουλής (ως Σώµα), προς
τις οικογένειες και τα θύµατα του Μάντσεστερ και σε όλους
τους πολίτες της Αγγλίας που συµµετέχουν στο πένθος και
τήρηση ενός λεπτού σιγής για τα θύµατα. τόµ. ΙΑ', σ. 8361.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. τόµ. ΙΑ', σ. 8477,
8484.
Η Βουλή εκφράζει τα θερµά της συλλυπητήρια και τη συµπαράσταση της προς τις οικογένειες των θυµάτων των τροµοκρατικών ενεργειών στην Αίγυπτο και στο Λονδίνο. τόµ.
ΙΑ', σ. 8515.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την «προκλητική»
διάθεση 5,4 εκ. ευρώ από εθνικούς πόρους για την υλοποίηση δύο συµβάσεων επικαιροποίησης τεχνικών προδιαγραφών. τόµ. Β', σ. 1229.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις προσλήψεις µε τη
διαδικασία του άρθρου 63 ν.4430/2016. τόµ. Θ', σ. 6664.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε το πάγωµα όλων των δηµόσιων έργων λόγω του ν.4412/2016 για τις δηµόσιες συµβάσεις. τόµ. Ε', σ. 3626.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις προτάσεις - αιτήµατα των Δήµων
των Μεσογείων ενόψει της διαβούλευσης για την ανανέωση

της σύµβασης του Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» µε το ελληνικό Δηµόσιο για την περίοδο
2025-2055. τόµ. ΙΑ', σ. 7883.
Συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ.
σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον
Ν.1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10.3.2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»). τόµ. ΙΓ', σ. 9851-9986.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία σχετικά µε την άσκηση
ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου, «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον Ν.1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10.3.2017 πρόταση». τόµ. ΙΓ', σ.
9909-9128.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας, σχετικά µε την άσκηση ή
µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου, «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον Ν.1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10.3.2017 πρόταση», η Βουλή αποφάσισε, ως προς την απιστία τη µη άσκηση ποινικής δίωξης, λόγω παρέλευσης της προθεσµίας του άρθρου 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος και ως προς τη νοµιµοποίηση
εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, την παραποµπή
των έξι υποθέσεων στον αρµόδιο Εισαγγελέα και τη µη άσκηση δίωξης από την ίδια λόγω, αναρµοδιότητάς της. τόµ.
ΙΓ', σ. 9928-9886.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων στη βιοµηχανία παραγωγής επαγγελµατικών ψυγείων «FRIGOGLASS
ΑΒΕΕ» στην Κάτω Αχαΐα του Νοµού Αχαΐας. τόµ. ΙΓ', σ.
9608.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη µη καταβολή δεδουλευµένων των εργαζοµένων της εταιρείας «ΣΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στο
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11408.
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ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις συµβάσεις έργου στα νοσοκοµεία και την καταστρατήγηση του δικαιώµατος στη µητρότητα. τόµ. Η', σ.
5601.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου της Μαρίνας
Μεσολογγίου. τόµ. Δ', σ. 2412.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ολοκλήρωση
της απόδοσης των εξαιρούµενων εκτάσεων της Σύµβασης
Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και "ΟΛΠ Α.Ε."
στους Δήµους της Β' Πειραιά Κερατσινίου-Δραπετσώνας,
Περάµατος, Σαλαµίνας καθώς και στον Δήµο Πειραιά. τόµ.
Θ', σ. 6949.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Δηµήτρης Κουτσούµπας και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Α', σ. 719.
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τους συµβασιούχους εργαζόµενους στα περιφερειακά Εργαστήρια Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων (ΠΕΓΕΑΛ).
τόµ. Γ', σ. 1603.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την άµεση πρόσληψη των
συµβασιούχων ορισµένου χρόνου (ΙΔΟΧ)-φυλάκων των
µουσείων και αρχαιολογικών χώρων µε καθεστώς µόνιµης
και σταθερής εργασίας. τόµ. Ζ', σ. 4923.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων και
την αποτροπή απολύσεων των συµβασιούχων στους δήµους. τόµ. Θ', σ. 6835.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε τα προβλήµατα των συµβασιούχων εργαζοµένων στις υπηρεσίες ασύλου, στα
hotspots, στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και τις άλλες
υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
τόµ. Ι', σ. 7191.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των
συµβασιούχων, σε αρκετούς δήµους της χώρας. τόµ. Ι', σ.
7199.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: "άµεση επαναπρόσληψη του απολυµένου
προσωπικού στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου Κρήτης". τόµ. ΙΒ', σ.
8874.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τους εργαζόµενους στο "Βοήθεια στο
Σπίτι" και τη µετατροπή των συµβάσεών τους σε αορίστου
χρόνου. τόµ. ΙΒ', σ. 8876.
ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΘΝΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε το "προκλητικό κάψιµο της ελληνικής σηµαίας σε ζωντανή τηλεοπτική µετάδοση". τόµ. ΣΤ', σ. 4186.

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε τη «µείωση της εθνικά κυρίαρχης απονοµής δικαιοσύνης µέσω της επικύρωσης της
συµφωνίας CETA µεταξύ Καναδά και Ε.Ε». τόµ. Δ', σ.
2723.
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις συνδικαλιστικές διώξεις στο Γηροκοµείο Αθηνών. τόµ. Δ', σ. 2687.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(ΣΕΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: "Αυθαίρετη και
παράνοµα διακριτική µεταχείριση υποψηφίων µελών Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) σε προκηρύξεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ).
τόµ. ΙΒ', σ. 9076.
ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη
του Βορείου Ατλαντικού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4450, ΦΕΚ: 12 A' / 07.02.2017). τόµ. ΣΤ', σ.
4079, 4529-4531.
ΣΥΝΟΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την υποβάθµιση-κατάργηση του Τµήµατος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού στον Νοµό Έβρου. τόµ.
ΣΤ', σ. 4672.
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την έκδοση των διευκρινιστικών εγκυκλίων του
ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατοςΡυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων
και άλλες διατάξεις», προκειµένου να χορηγηθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις στους νέους συνταξιούχους.
τόµ. Γ', σ. 1897.
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη δυνατότητα τροποποίησης της συγκεκριµένης
διάταξης (άρθρο 12 του Ν.4387/2016) που πλήττει ιδιαιτέρως τις περιπτώσεις όπου η σύζυγος του θανόντος δεν εργάζεται. τόµ. ΣΤ', σ. 4662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ουσιαστική κατάργηση των συντάξεων χηρείας. τόµ. Θ', σ. 6859.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την απόδοση συντάξεων χηρείας για συζύγους
πεσόντων στρατιωτικών εν ώρα υπηρεσίας. τόµ. Ι', σ. 7409.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αποκατάσταση του δικαιώµατος απονοµής
της σύνταξης χηρείας χωρίς όρους και προϋποθέσεις. τόµ.
ΙΑ', σ. 8504.
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ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση τριών εξαιρετικά σηµαντικών έργων για τη λειτουργία του ΙΚΑ. τόµ.
Α', σ. 347.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον υπολογισµό των κύριων συντάξεων του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (ΝΑΤ). τόµ. Β', σ. 1227.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των συντάξεων των
ενστόλων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, µετά την
ένταξή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ). τόµ. Γ', σ. 1807.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την έκδοση των διευκρινιστικών εγκυκλίων του
ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατοςΡυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων
και άλλες διατάξεις», προκειµένου να χορηγηθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις στους νέους συνταξιούχους.
τόµ. Γ', σ. 1897.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη βελτίωση των προϋποθέσεων απονοµής της
προνοιακής σύνταξης σε ανασφάλιστους υπερήλικες. τόµ.
Ε', σ. 4046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη δυνατότητα τροποποίησης της συγκεκριµένης
διάταξης (άρθρο 12 του Ν.4387/2016) που πλήττει ιδιαιτέρως τις περιπτώσεις όπου η σύζυγος του θανόντος δεν εργάζεται. τόµ. ΣΤ', σ. 4662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την πρωτοφανή καθυστέρηση στην απονοµή νέων συντάξεων. τόµ. Η', σ. 5674.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τροποποίηση
του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 περί περικοπής των συντάξεων, ακόµη και για ελάχιστο αγροτικό εισόδηµα ή και
αναστολή καταβολής σύνταξης για αιρετούς αυτοδιοίκησης.
τόµ. Η', σ. 5678.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε θέµα: «Εργαζόµενοι και συνταξιούχοι βιώνουν καθηµερινά τα κενά και τα βάρη του νέου ασφαλιστικού». (Επερωτώντες: Τριάντα έξι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Η', σ. 5685.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις «νέες περικοπές συντάξεων στους συνταξιούχους, αγρότες και µη, που απασχολούνται σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις». τόµ. Η', σ. 5746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων, ώστε να σταµατήσει η κατάσταση να πληρώνουν εισφορές για το 2017 οι ασφαλισµένοι
του ΟΓΑ που από 1-1-2017 έχει διακοπεί η ασφάλισή τους
λόγω συνταξιοδότησης. τόµ. Θ', σ. 6250.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ουσιαστική κατάργηση των συντάξεων χηρείας. τόµ. Θ', σ. 6859.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάγκη άµεσης έκδοσης απόφασης για τους
υπό συνταξιοδότηση αγρότες. τόµ. Ι', σ. 7189.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάγκη εξεύρεσης λύσης για την έκδοση συντάξεων, των υπό συνταξιοδότηση ασφαλισµένων του ΕΦΚΑ µη µισθωτών και αγροτών που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές. τόµ. Ι', σ. 7264.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την απόδοση συντάξεων χηρείας για συζύγους
πεσόντων στρατιωτικών εν ώρα υπηρεσίας. τόµ. Ι', σ. 7409.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την άµεση έκδοση εγκυκλίου για την µη περικοπή των συντάξεων (ανεξαρτήτως ταµείου) λόγω αγροτικής
δραστηριότητας ή επιδότησης που προϋπήρχε της 12ης
Μαΐου του 2016. τόµ. Ι', σ. 7410.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάγκη άµεσης έκδοσης εγκυκλίου που διευκρινίζει σε ποιες περιπτώσεις περικόπτεται η σύνταξη (ανεξαρτήτως ταµείου) λόγω αγροτικής δραστηριότητας ή επιδότησης. τόµ. Ι', σ. 7746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Να απεγκλωβιστούν οι πενήντα χιλιάδες υπό συνταξιοδότηση συµπολίτες µας του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ, οι οποίοι σήµερα είναι χωρίς εισόδηµα και χωρίς σύνταξη».
τόµ. Ι', σ. 7803.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.
4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4472, ΦΕΚ:
74 Α' /19.05.2017). τόµ. ΙΑ', σ. 7895-8005, 8008-8213.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αποκατάσταση του δικαιώµατος απονοµής
της σύνταξης χηρείας χωρίς όρους και προϋποθέσεις. τόµ.
ΙΑ', σ. 8504.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «περί κύριας σύνταξης Ελλήνων ναυτικών». τόµ.
ΙΒ', σ. 8624.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις νέες περικοπές συντάξεων στους συνταξιούχους αγρότες και µη, που απασχολούνται σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις. τόµ. ΙΒ', σ. 8625.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: "Σε καθεστώς ανασφάλειας χιλιάδες συνταξιούχοι
που έχουν και αγροτικό εισόδηµα, λόγω των διατάξεων για
την περικοπή των συντάξεων του Άρθρου 20 του
Ν.4387/2016". τόµ. ΙΒ', σ. 8869.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Απασχόληση συνταξιούχων αναπηρίας». τόµ. ΙΓ',
σ. 9597.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση συνταξιοδοτικών φορέων. τόµ. ΙΓ', σ. 9598.
Συζήτηση τριών συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: i) "Συνεχίζεται η ταλαιπωρία
για όσους αναµένουν τη σύνταξή τους και χάνονται οι διαθέσιµοι πόροι", ii) "Με τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπονται
ευτελείς συντάξεις, ενώ παραµένουν και εκατοντάδες χιλιάδες σε εκκρεµότητα", και iii) σχετικά µε τις καθυστερήσεις
στην απονοµή συντάξεων και την απώλεια πόρων για την
κοινωνική ασφάλιση. τόµ. ΙΔ', σ. 10151.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Τραγελαφική η κατάσταση στις διαδικασίες συνταξιοδότησης των νέων συνταξιούχων αγροτών και κτηνοτρόφων». τόµ. ΙΔ', σ. 10156.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Εξώθηση χιλιάδων αυτοαπασχολούµενων σε σύνταξη». τόµ. ΙΔ', σ. 10367.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον «κίνδυνο για τη µη καταβολή 150 χιλιάδων
εκκρεµών συντάξεων από τον ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΔ', σ. 10372.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της
προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4488, ΦΕΚ: 137 A' / 13.09.2017). τόµ.
ΙΕ', σ. 11372, τόµ. ΙΣΤ', σ. 11413-11491, 11493-11582.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων, αλαλούµ µε τις εισφορές και τα µπλοκάκια,
διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». (Επερωτώντες: Η Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινή Γεννηµατά και δεκαοκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11678.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: "Αναζητήθηκαν ή όχι εναλλακτικές λύσεις, ώστε
να αποφευχθεί η νέα περικοπή της συνταξιοδοτικής δαπάνης µε τον τελευταίο νόµο 4472/2017;" τόµ. ΙΣΤ', σ. 11973.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: "Σε καθεστώς ανασφάλειας χιλιάδες συνταξιούχοι
που έχουν και αγροτικό εισόδηµα, λόγω των διατάξεων
για την περικοπή των συντάξεων του Άρθρου 20 του
ν. 4387/2016". τόµ. ΙΒ', σ. 8869.
ΣΦΑΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη µονάδα επεξεργα-

σίας υποπροϊόντων κρέατος στους Αγίους Θεοδώρους Λεχαινών Ηλείας. τόµ. Ι', σ. 7739.
ΣΧΟΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διατήρηση
στην κατηγορία των «δυσπρόσιτων» των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των Σαπών και του Ιάσµου Ροδόπης. τόµ. ΙΒ', σ. 8849.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάργηση σχολικών µονάδων ορεινών, αποµακρυσµένων και νησιωτικών περιοχών. τόµ. ΙΒ', σ. 9075.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µη κατάργηση ή αναστολή λειτουργίας του 12ου Δηµοτικού Σχολείου του Δήµου Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ', σ. 9077.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: "Ο θεσµός και η
λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών". τόµ. ΙΒ', σ. 9078.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση επειγουσών αναγκών στα σχολεία των Δήµων Αχαρνών και Φυλής. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11399.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη µείωση δαπανών στην ειδική αγωγή για την εξειδικευµένη εκπαίδευση -«θεραπεία». τόµ. Ζ', σ. 4910.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποπεράτωση του Ελληνικού σχολικού συγκροτήµατος Μονάχου.
τόµ. Ζ', σ. 4779.
ΣΧΟΛΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την µετονοµασία του Τµήµατος Διαχείρισης, Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστηµίου Πατρών, µε έδρα το Αγρίνιο, σε Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. τόµ. ΣΤ', σ.
4497.
ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την απαξίωση
της Ρόδου από την ακύρωση της ίδρυσης του Τµήµατος Διοίκησης Τουρισµού µε έδρα τη Ρόδο και αγγλόφωνων τµηµάτων τουριστικών σπουδών που θα απευθύνονται σε αλλοδαπούς φοιτητές µε δίδακτρα. τόµ. Β', σ. 1535.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε τη δηµόσια τουριστική εκπαίδευση στην
Κέρκυρα. τόµ. Ζ', σ. 5084.
ΣΧΟΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διδασκαλία
του µαθήµατος των Θρησκευτικών. τόµ. Α', σ. 70.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα ξενόγλωσσα σχολικά βιβλία που είναι επί πληρωµή σε όλα τα δηµόσια λύκεια. τόµ. Α', σ. 72.
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ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
(Σ.Δ.Ο.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον ενδεχόµενο κίνδυνο παραγραφών
σε δυνητικές περιπτώσεις φορολογικών υποθέσεων πολιτικών προσώπων που αφορούν στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, στο Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος και στις λίστες καταθετών εξωτερικού. τόµ. Η', σ. 5591.
ΣΩΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11965.
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και
την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που
διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα
αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού
596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής
2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4443, ΦΕΚ: 232 Α' / 09.12.2016). τόµ.
Γ', σ. 1592, τόµ. Δ', σ. 2418-2435, 2448-2449, 26262684, 2693-2723, 2725-2739.
Τ
ΤΑΜΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το «Ταµείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισµού». τόµ. ΙΓ', σ.
9991.
ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την επαναλειτουργία του Συµβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Η', σ. 5470.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «επιβεβληµένη η εφαρµογή της ρύθµισης των 120

δόσεων για όλες τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τα Ασφαλιστικά Ταµεία, ανεξάρτητα από την ένταξη στις διαδικασίες
εξωδικαστικού συµβιβασµού». τόµ. ΙΑ', σ. 7869.
ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Να καταργηθούν οι παρεµβάσεις του
ν.4387/2016 στο καταστατικό του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης του Προσωπικού της Εµπορικής Τράπεζας (ΤΕΑΠΕΤΕ)». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11625.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας
φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11664.
ΤΕΛΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014
για τη συγκρισιµότητα των τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών
και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά
χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4465, ΦΕΚ: 47 Α' / 04.04.2017).
τόµ. Η', σ. 5673, τόµ. Θ', σ. 6570-6626.
ΤΕΛΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις προτάσεις - αιτήµατα των Δήµων
των Μεσογείων ενόψει της διαβούλευσης για την ανανέωση
της σύµβασης του Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» µε το ελληνικό Δηµόσιο για την περίοδο
2025-2055. τόµ. ΙΑ', σ. 7883.
ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Διευκρίνιση ως προς το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται το κατά το άρθρο 199 παράγραφος 4 του ν.
2717/1999 τέλος δικαστικού ενσήµου το οποίο καταβάλλεται προκειµένου να καταστούν οι τελεσίδικες και οι ανέκκλητες αναγνωριστικές αποφάσεις καταψηφιστικές». τόµ.
ΙΔ', σ. 10302.
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το τέλος επιτηδεύµατος σε µικρά χωριά. τόµ. Ζ', σ. 5352.
ΤΕΜΕΝΟΣ ΙΣΛΑΜΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την άµεση αποκατάσταση
των ζηµιών στο Τέµενος "Βαγιαζήτ" στο Διδυµότειχο, ύστερα από την καταστροφική πυρκαγιά της 22ης Απριλίου.
τόµ. Ι', σ. 7413.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την έλλειψη
διδακτικού προσωπικού στο ΤΕΙ Αθήνας. τόµ. Β', σ. 884.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µετεγκατάσταση του ΤΕΙ Κιλκίς σε νέο κτίριο. τόµ. Ε', σ. 3936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στη στέγαση των σπουδαστών στο ΤΕΙ Ηπείρου. τόµ. Ε',
σ. 3938.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατ' εξαίρεση αποδοχή των αιτήσεων για τους µετεγγραφέντες
σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(ΤΕΙ). τόµ. Ζ', σ. 4780.
ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το εύρος εφαρµογής της τηλεϊατρικής στην Ελλάδα. τόµ. Ζ', σ. 5358.
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΤΗΛΕΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης µε
θέµα: «το ΕΣΡ πρέπει να ασχοληθεί µε το Survivor;» τόµ.
Θ', σ. 6933.
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «καθυστερεί εξοργιστικά και µε δόλο (;) ο διαγωνισµός αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθµών». τόµ. Θ', σ.
6935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε τις σηµαντικές καθυστερήσεις για τον διαγωνισµό αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθµών. τόµ. ΙΑ', σ. 7868.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Αντισυνταγµατικότητα και της νέας ρύθµισης για τις
τηλεοπτικές άδειες». τόµ. ΙΓ', σ. 10043.
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε το τηλεοπτικό σήµα σε αποµακρυσµένες περιοχές.
τόµ. ΙΑ', σ. 8462.
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «καθυστερεί εξοργιστικά και µε δόλο (;) ο διαγωνισµός αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθµών». τόµ. Θ', σ.
6935.
ΤΙΜΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την ανάγκη επαναθεσµοθέτησης της ενιαίας τιµής του βιβλίου. τόµ. Α', σ. 680.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις «δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας "περί πειραγµένων" τιµών ορισµένων φαρµάκων την εποχή πριν τον Ιανουάριο του 2015». τόµ. Η', σ. 5593.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τις υπέρογκες χρεώσεις σε λογαριασµούς της ΔΕΗ. τόµ. ΙΑ', σ. 8472.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: "Να µειωθούν δραστικά
οι υπερβολικές χρεώσεις στην ΔΕΗ". τόµ. ΙΒ', σ. 9063.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την ανάγκη επαναθεσµοθέτησης της ενιαίας τιµής του βιβλίου. τόµ. Α', σ. 680.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις «δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας "περί πειραγµένων" τιµών ορισµένων φαρµάκων την εποχή πριν τον Ιανουάριο του 2015». τόµ. Η', σ. 5593.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τις υπέρογκες χρεώσεις σε λογαριασµούς της ΔΕΗ. τόµ. ΙΑ', σ. 8472.
ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τον «επαναπατρισµό
αποβλήτων υδραργύρου από τον Ασπρόπυργο στη Γερµανία». τόµ. Β', σ. 1016.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: « Όχι στην καύση αποβλήτων στην ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Βόλου». τόµ. Θ', σ. 6942.
ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΤΟΜΥ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Οι Τοπικές Οµάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) στα "αζήτητα"
από τους ιατρούς;» τόµ. ΙΣΤ', σ. 11673.
ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
(ΤΟΕΒ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας των ΤΟΕΒ (Τοπικός Οργανισµός Εγγείων
Βελτιώσεων) - ΓΟΕΒ (Γενικός Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων)». τόµ. ΙΔ', σ. 10157.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε την εισαγωγή νοµοθετικού πλαισίου για
την αντιµετώπιση της ανεξέλεγκτης επέκτασης του φαινοµένου all inclusive στον τουρισµό. τόµ. Γ', σ. 2250.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4448, ΦΕΚ: 1 A' / 13.01.2017). τόµ. Ε', σ. 3734,
3975-3986.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση Συµφωνίας για
τη συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Κουβέιτ". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4458, ΦΕΚ: 32 A' / 13.03.2017). τόµ. Ζ', σ. 5009,
τόµ. Η', σ. 5575-5577.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Αξιολόγηση των συνεπειών των φορολογικών επιβαρύνσεων που έχουν επιβληθεί στον τουρισµό
τα δύο τελευταία χρόνια». τόµ. ΙΔ', σ. 10297.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, µε θέµα: «Εισαγωγή πλαισίου για την αντιµετώπιση
της ανεξέλεγκτης επέκτασης του φαινοµένου «all inclusive»
στον τουρισµό». τόµ. ΙΔ', σ. 10728.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτι-
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λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Αποκοµµένη η
Σαµοθράκη εν µέσω τουριστικής περιόδου! Σε απόγνωση
οι κάτοικοι, οι τουρίστες και οι επιχειρηµατίες γενικά!». τόµ.
ΙΣΤ', σ. 11390.

µε θέµα: «Να καταργηθούν οι παρεµβάσεις του
ν.4387/2016 στο καταστατικό του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης του Προσωπικού της Εµπορικής Τράπεζας (ΤΕΑΠΕΤΕ)». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11625.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «υπάρχει τελικά εθνική και περιφερειακή στρατηγική για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισµού;» τόµ. ΙΓ', σ.
9471.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για την Αυτόµατη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηµατοοικονοµικών Λογαριασµών και διατάξεις εφαρµογής". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4428, ΦΕΚ: 190 A ' / 13.10.16). τόµ. Α', σ. 80-85.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: "Χωροταξικό Τουρισµού". τόµ. ΙΒ', σ. 9062.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε την άµεση ανάγκη νέου στρατηγικού
σχεδιασµού για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. (Επερωτώντες: Τριάντα τέσσερις Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας).
τόµ. ΙΓ', σ. 9475.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Αξιολόγηση των συνεπειών των φορολογικών επιβαρύνσεων που έχουν επιβληθεί στον τουρισµό
τα δύο τελευταία χρόνια». τόµ. ΙΔ', σ. 10297.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, µε θέµα: «Εισαγωγή πλαισίου για την αντιµετώπιση
της ανεξέλεγκτης επέκτασης του φαινοµένου «all inclusive»
στον τουρισµό». τόµ. ΙΔ', σ. 10728.
ΤΟΥΡΚΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις «δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού
Εξωτερικών για προεκλογικές συγκεντρώσεις τουρκικών
κοµµάτων στην Ελλάδα». τόµ. Θ', σ. 6356.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις «προεκλογικές συγκεντρώσεις Τούρκων αξιωµατούχων στην Ελλάδα». τόµ. Θ', σ. 6358.
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ανάγκη ανασχεδιασµού των δροµολογίων της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» για την κάλυψη της Πελοποννήσου. τόµ. Β', σ. 882.
ΤΡΑΜ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα έργα τραµ και
µετρό στον Πειραιά. τόµ. Β', σ. 1232.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων
της πρώην ΑΤΕbank, κατά άδικο τρόπο για τους οφειλέτες
της. τόµ. Γ', σ. 2063.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αποζηµίωση µεριδιούχων των Συνεταιριστικών Τραπεζών. τόµ. Γ', σ. 2064.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα
«τροπολογία σκάνδαλο για τους τραπεζίτες». τόµ. ΙΑ', σ.
8339.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη να θεσµοθετηθεί άµεσα ο
ειδικός ακατάσχετος λογαριασµός για όλες τις επιχειρήσεις. τόµ. Ε', σ. 3529.
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
Αναφορά στην τροµοκρατική ενέργεια ενάντια στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήµο και καταδίκη αυτής.
τόµ. ΙΑ', σ. 8424, 8426, 8428, 8429.
ΤΥΠΟΣ
(Ηµερήσιος, Περιοδικός, Επαρχιακός, Ξένος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας µε θέµα: «Εργαζόµενοι στις εταιρείες ΠΗΓΑΣΟΣ,
ΕΘΝΟΣ Α.Ε.». τόµ. ΙΓ', σ. 9424.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν.
3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού
Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για την ενίσχυση της
παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4487, ΦΕΚ: 116 A' / 09.08.2017). τόµ. ΙΔ', σ. 10407, τόµ.
ΙΕ', σ. 11229-11267, 11289-11347.
Υ
ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη δυσαρέσκεια των πολιτών µε τον ΕΟΠΥΥ και
τη δηµόσια φροντίδα υγείας. τόµ. Ζ', σ. 4904.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλειο Λεβέντη, µε θέµα: «Προβλήµατα
στο χώρο της Υγείας». τόµ. Η', σ. 6211.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 143 Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν
πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη 19972014, σύµφωνα µε το άρθρο 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Θ', σ. 6815-6833.
Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση για σύσταση εξε-
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ταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και
των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996 µέχρι σήµερα, σύµφωνα µε το άρθρο 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ', σ.
6887-6896.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παρ. 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού
της Βουλής: α) Επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης
(Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014 και β) Επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, και
οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996 µέχρι σήµερα. τόµ.
Ι', σ. 7033-7129.
Ανακοινώνεται η πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον
χώρο της υγείας, κατά τα έτη 1997-2014. τόµ. Ι', σ. 70347052.
Ανακοινώνεται η πρόταση που κατέθεσε ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης
και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996 µέχρι
σήµερα. τόµ. Ι', σ. 7034, 7053-7061.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του αποτελέσµατος της ονοµαστικής ψηφοφορίας, η πρόταση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης
(Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας, κατά τα έτη 1997-2014, έγινε
δεκτή κατά πλειοψηφία. τόµ. Ι', σ. 7147.
Έγκριση του Σώµατος, επί της πρότασης η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας, κατά τα έτη 1997-2014, να αποτελείται από είκοσι τρία
µέλη, µε εκπροσώπηση, κατ' αναλογία της δύναµης τους, όλων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και των Ανεξαρτήτων,
κατ' εφαρµογή του άρθρου 31 του Κανονισµού της Βουλής
και η προθεσµία για την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και η υποβολή του πορίσµατός της να ολοκληρωθεί σε τρεις µήνες από τη συγκρότηση της Επιτροπής. τόµ.
Ι', σ. 7147.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την έκρυθµη κατάσταση που βρίσκεται ο χώρος
της υγείας. τόµ. Ι', σ. 7800.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύ-

νηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας, κατά τα έτη 19972014, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 14 και επόµενα του
Κανονισµού της Βουλής, ζητεί τρίµηνη παράταση της λειτουργίας της. τόµ. ΙΓ', σ. 9673.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το κλείσιµο των τοπικών ιατρείων «ΕυγένειαςΧαραυγής» Κερατσινίου από τη 2η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής. τόµ. ΙΑ', σ. 8480.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την «υγειονοµική εγκατάλειψη της Αλοννήσου».
τόµ. Θ', σ. 6441.
ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Τρέχοντα ζητήµατα αγροτικής ανάπτυξης στο νοµό Ηρακλείου («Φόρµα 6»
Γεωργική Σχολή Μεσσαράς, διαχείριση υδάτινων πόρων)».
τόµ. ΙΓ', σ. 9601.
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε θέµα: « Ίδρυση ΠΟΑΥ (Περιοχή Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) στην Κάλυµνο». τόµ. ΙΑ', σ. 8470.
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα προβλήµατα στην υδροδότηση του Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας που απειλούν την υγεία των κατοίκων τους. τόµ. ΣΤ', σ. 4097.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την αντικατάσταση - επέκταση του υπάρχοντος φθαρµένου δικτύου ύδρευσης της
πόλης του Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Θ', σ. 6837.
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΥΗΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ολοκλήρωση των
έργων στη Μεσοχώρα του Νοµού Τρικάλων. τόµ. ΣΤ', σ.
4438.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε «την κατάχρηση χρηµάτων
από υπαλλήλους του ΜΕΤΡΟ». τόµ. Ζ', σ. 4777.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήξη
αδικαιολόγητης «οµηρίας» των εργαζόµενων του Δήµου Ηρακλείου, οι οποίοι κρίθηκαν επιτυχόντες µέσω διαγωνισµών ΑΣΕΠ. τόµ. Α', σ. 616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων και
την αποτροπή απολύσεων των συµβασιούχων στους δήµους. τόµ. Θ', σ. 6835.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των
συµβασιούχων, σε αρκετούς δήµους της χώρας. τόµ. Ι', σ.
7199.
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ε.Ρ.Τ.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε την αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ΕΡΤ Α.Ε. για
τους υπαλλήλους του Προεδρικού Διατάγµατος 164/2006.
τόµ. Θ', σ. 6854.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ο.Τ.Α.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4483, ΦΕΚ: 107 Α' / 31.07.2017). τόµ. ΙΔ', σ.
10159, 10425-10512.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το «Ταµείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισµού». τόµ. ΙΓ', σ.
9991.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4427, ΦΕΚ:
188 Α' / 08.10.2016). τόµ. Α', σ. 15, 155-277.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µεταφορά των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών στο κτήριο Κεράνη. τόµ. Γ', σ.
2061.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4451, ΦΕΚ: 16 A' / 13.02.2017). τόµ. Ε', σ. 3974, τόµ.
ΣΤ', σ. 4689-4732.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα
εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014
περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων και ιδρυµάτων,
µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4456, ΦΕΚ: 24 A'/
01.03.2017). τόµ. Ζ', σ. 4921, 5363-5440.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Θ', σ. 6809.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, «αναφορικά µε το ύψος της αντικειµενικής αξίας των προς αξιοποίηση ακινήτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11666.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόφαση
924/21-5-2016 για τους όρους επιλεξιµότητας των δικαιούχων συνδεδεµένης ενίσχυσης ρυζιού. τόµ. Γ', σ. 2160.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης του Υφυπουργού κ.
Πετρόπουλου για κατασχέσεις σε µικροοφειλέτες. τόµ. Η',
σ. 5588.
Φ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΗΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: "Ελλιπής παράδοση των ατοµικών φακέλων πολιτικών φρονηµάτων της οικογένειας Παναγούλη
και απόκρυψη εγγράφων". τόµ. ΙΣΤ', σ. 11816.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ανακοίνωση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου
Βούτση, σύµφωνα µε το άρθρο 51 παρ. 4 του Κανονισµού
της Βουλής, σχετικά µε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας, για την πρόσβαση στο
υλικό του «Φακέλου της Κύπρου» και λήψη σχετικής απόφασης. τόµ. ΙΔ', σ. 10100-10143.
Ψηφοφορία δι' ανεγέρσεως για την έγκριση της παράδοσης των υλικών που έχουν κατατεθεί στην Βουλή και αφορούν τον "Φάκελο της Κύπρου". τόµ. ΙΔ', σ. 10143.
Ανακοινώνεται ότι το Σώµα ενέκρινε οµόφωνα την πρόταση για την έγκριση της παράδοσης των υλικών που έχουν
κατατεθεί στην Βουλή και αφορούν τον "Φάκελο της Κύπρου". τόµ. ΙΔ', σ. 10143.
ΦΑΡΜΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις «δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας "περί πειραγµένων" τιµών ορισµένων φαρµάκων την εποχή πριν τον Ιανουάριο του 2015». τόµ. Η', σ. 5593.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ένταξη καινοτόµων και ορφανών φαρµάκων
στο Ελληνικό Σύστηµα Αποζηµίωσης. τόµ. ΙΑ', σ. 8477.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Συµπλήρωση της ΚΥΑ ΔΥΓ 3(α)/ΟΙΚ 104747/2610-2012 για µηδενική συµµετοχή στα φάρµακα και στα αναλώσιµα στους πάσχοντες µε καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου και ποσοστό αναπηρίας ίσου ή άνω του 80%».
τόµ. ΙΓ', σ. 9464.
ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προµήθεια
των φυτοπροστατευτικών φαρµάκων που ακυρώνει το συλλογικό πρόγραµµα δακοκτονίας. τόµ. Η', σ. 5515.
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της ΣυµφωνίαςΠλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και
της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4480,
ΦΕΚ: 97 A' / 07.07.2017). τόµ. ΙΒ', σ. 9084, τόµ. ΙΓ', σ.
9723-9741.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις µετεγγρα-
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φές φοιτητών και σπουδαστών στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας. τόµ. Β', σ. 1465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την απαξίωση
της Ρόδου από την ακύρωση της ίδρυσης του Τµήµατος Διοίκησης Τουρισµού µε έδρα τη Ρόδο και αγγλόφωνων τµηµάτων τουριστικών σπουδών που θα απευθύνονται σε αλλοδαπούς φοιτητές µε δίδακτρα. τόµ. Β', σ. 1535.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις µετεγγραφές Ελλήνων Φοιτητών στην Ελλάδα από το Ιταλικό Πανεπιστήµιο της πόλης του Καµερίνο. τόµ. Ε', σ. 3304.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη χορήγηση
δελτίου ειδικού εισιτηρίου για τους φοιτητές που φοιτούν
µέσω κατατακτηρίων εξετάσεων για δεύτερο πτυχίο καθώς
και για τους φοιτητές του ΕΑΠ. τόµ. ΙΒ', σ. 9073.
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για την Αυτόµατη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηµατοοικονοµικών Λογαριασµών και διατάξεις εφαρµογής". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4428, ΦΕΚ: 190 A ' / 13.10.16). τόµ. Α', σ. 80-85.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον ενδεχόµενο κίνδυνο παραγραφών
σε δυνητικές περιπτώσεις φορολογικών υποθέσεων πολιτικών προσώπων που αφορούν στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, στο Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος και στις λίστες καταθετών εξωτερικού. τόµ. Η', σ. 5591.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αποπληρωµή του φόρου κληρονοµιάς µε µεταβίβαση ακινήτου προς το δηµόσιο. τόµ. Β', σ.
873.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον συντελεστή ΦΠΑ 24% για τα ζώντα
παραγωγικά ζώα. τόµ. Β', σ. 984.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναθεώρηση των φορολογικών
διατάξεων που αφορούν σε φορολογική αντιµετώπιση ακινήτων εντός περιοχών που έχουν ενταχθεί σε σχέδιο πόλης,
αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η πράξη εφαρµογής. τόµ. ΣΤ',
σ. 4500.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον ενδεχόµενο κίνδυνο παραγραφών
σε δυνητικές περιπτώσεις φορολογικών υποθέσεων πολιτικών προσώπων που αφορούν στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, στο Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος και στις λίστες καταθετών εξωτερικού. τόµ. Η', σ. 5591.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τους εργαζόµενους και αυτοαπασχολούµενους
µε δελτία παροχής υπηρεσιών. τόµ. Η', σ. 5743.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: α) µε θέµα:
«Σε απόγνωση χιλιάδες αγρότες που ενοικίασαν γη µε δικαιώµατα (Φόρµα 6) -δύο χρόνια τώρα δεν έχουν λάβει ενισχύσεις» και β) σχετικά µε τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αγρότες. τόµ. ΙΑ', σ. 7887.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2015/2376 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψή-

φιση). (Αρ. νόµου: 4474, ΦΕΚ: 80 Α' / 07.06.2017). τόµ.
ΙΑ', σ. 8479, 8515-8560.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Αξιολόγηση των συνεπειών των φορολογικών επιβαρύνσεων που έχουν επιβληθεί στον τουρισµό
τα δύο τελευταία χρόνια». τόµ. ΙΔ', σ. 10297.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4484, ΦΕΚ: 110 Α' / 01.08.2017). τόµ.
ΙΔ', σ. 10407, 10549-10585, 10588-10616.
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον συντελεστή ΦΠΑ 24% για τα ζώντα
παραγωγικά ζώα. τόµ. Β', σ. 984.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: "Είναι οριστική η κατάργηση του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου;" τόµ. ΙΒ', σ. 9071.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Μέτρα ενίσχυσης της Οικονοµίας της
Δωδεκανήσου». τόµ. ΙΓ', σ. 9466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αντί για µέτρα
στήριξης της ελληνικής κτηνοτροφίας, εξαίρεση των σύνθετων ζωοτροφών από τη µείωση του ΦΠΑ». τόµ. ΙΔ', σ.
10147.
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4455, ΦΕΚ: 22 A' / 23.02.2017). τόµ.
ΣΤ', σ. 4529, τόµ. Ζ', σ. 5014-5067.
ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις διαδικασίες
και την υλοποίηση του έργου εκτροπής του Πλατύ ποταµού
για την ενίσχυση του Φράγµατος Φανερωµένης. τόµ. Δ', σ.
2416.
ΦΥΛΑΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και
την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που
διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα
αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού
596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής
2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
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παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4443, ΦΕΚ: 232 Α' / 09.12.2016). τόµ.
Γ', σ. 1592, τόµ. Δ', σ. 2418-2435, 2448-2449, 26262684, 2693-2723, 2725-2739.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αποσυµφόρηση των φυλακών και την αύξηση της εγκληµατικότητας. τόµ. Θ', σ. 6839.
ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την άµεση πρόσληψη των
συµβασιούχων ορισµένου χρόνου (ΙΔΟΧ)-φυλάκων των
µουσείων και αρχαιολογικών χώρων µε καθεστώς µόνιµης
και σταθερής εργασίας. τόµ. Ζ', σ. 4923.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την κάλυψη των αναγκών
µε προσωπικό φύλαξης, ώστε να επαναλειτουργήσει το
Μουσείο Θυρρείου του Δήµου Ακτίου-Βόνιτσας. τόµ. Θ', σ.
6430.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις προσλήψεις στον
κλάδο φύλαξης αρχαιολογικών χώρων και µουσείων. τόµ.
Θ', σ. 6834.
ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών από φυσικές καταστροφές στον Δήµο Ευρώτα. τόµ. Θ', σ. 6258.
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την αποκατάσταση της
αδικίας στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από οικιακά
φωτοβολταϊκά συστήµατα. τόµ. ΣΤ', σ. 4646.
Χ
ΧΑΛΑΖΟΠΛΗΚΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πρόβλεψη αντιχαλαζικής προστασίας. τόµ. Θ', σ. 6363.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αποζηµίωση των
αγροτών στο Αλεποχώρι, στα Πηγαδάκια, στα Βούρβουρα
και στη Βλαχοκερασιά Δήµου Τριπόλεως Αρκαδίας, µετά τη
θεοµηνία που προκάλεσε ολική καταστροφή στις 11 Ιουνίου». τόµ. ΙΓ', σ. 9390.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Χαλαζοπτώσεις
στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας». τόµ. ΙΓ', σ. 10000.
ΧΑΡΤΕΣ ΔΑΣΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τις «κυβερνητικές ευθύνες από την ανάρτηση των δασικών χαρτών». τόµ. ΣΤ', σ.
4681.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη «διακοπή ανάρτη-

σης δασικών χαρτών». τόµ. ΣΤ', σ. 4683.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την αυτεπάγγελτη
διόρθωση λαθών της Διοίκησης στους αναρτηθέντες δασικούς χάρτες της Ηλείας. τόµ. Η', σ. 5566.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τα προβλήµατα από την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών. τόµ. Η',
σ. 5963.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τους δασικούς χάρτες
της Αττικής. τόµ. Θ', σ. 6944.
ΧΕΙΜΑΡΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την προσπάθεια υφαρπαγής της ακίνητης
περιουσίας Ελλήνων στη Χειµάρρα, που εξισούται µε ξεριζωµό. τόµ. Γ', σ. 1896.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την προσπάθεια υφαρπαγής ακίνητης περιουσίας Ελλήνων στη Χειµάρρα που εξισούται µε ξεριζωµό. τόµ. ΣΤ', σ. 4453.
ΧΡΕΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την «προστασία των πολιτών από το ενδεχόµενο απάτης και διασποράς ψευδών ειδήσεων από τον
Αρτέµη Σώρρα». τόµ. Ε', σ. 3623.
ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το «πάγωµα» των ληξιπρόθεσµων οφειλών σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. τόµ. Α', σ. 626.
ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη βιώσιµη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών
προς το δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία και τους δήµους,
ανάλογα µε τις δυνατότητες του οφειλέτη. τόµ. Θ', σ. 6668.
ΧΡΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ανάγκη θέσπισης βιώσιµης ρύθµισης
ληξιπρόθεσµων οφειλών των δηµοτών και δη προς τους
δήµους και τις δηµοτικές επιχειρήσεις. τόµ. Ε', σ. 3943.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την ανάγκη για βιώσιµη
ρύθµιση των "κόκκινων" στεγαστικών δανείων. τόµ. ΣΤ', σ.
4217.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε το διαχωρισµό περιπτώσεων της πραγµατικής ρευµατοκλοπής και της εκτίµησης για πιθανή µη καταγραφείσα κατανάλωση και ένταξη
στο διακανονισµό των 36 δόσεων της ΔΕΗ όλων των κατηγοριών οφειλών των καταναλωτών. τόµ. ΣΤ', σ. 4648.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη βιώσιµη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών
προς το δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία και τους δήµους,
ανάλογα µε τις δυνατότητες του οφειλέτη. τόµ. Θ', σ. 6668.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
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4469, ΦΕΚ: 62 A' / 03.05.2017). τόµ. Θ', σ. 6947, τόµ. Ι',
σ. 7266-7344, 7345-7386, 7414-7431.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάγκη εξεύρεσης λύσης για την έκδοση συντάξεων, των υπό συνταξιοδότηση ασφαλισµένων του ΕΦΚΑ µη µισθωτών και αγροτών που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές. τόµ. Ι', σ. 7264.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «επιβεβληµένη η εφαρµογή της ρύθµισης των 120
δόσεων για όλες τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τα Ασφαλιστικά Ταµεία, ανεξάρτητα από την ένταξη στις διαδικασίες
εξωδικαστικού συµβιβασµού». τόµ. ΙΑ', σ. 7869.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: "Επιβεβληµένη η εφαρµογή της ρύθµισης
των εκατόν είκοσι δόσεων για όλες τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους δήµους". τόµ. ΙΒ', σ. 8871.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: "Χωροταξικό Τουρισµού". τόµ. ΙΒ', σ. 9062.

ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την προστασία των καταναλωτών από υπερβολικές χρεώσεις στις ηλεκτρονικές διατραπεζικές συναλλαγές και στη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. τόµ. Ε', σ. 3626.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Σχετικά µε την έλλειψη σχεδίου και τη µη ανάληψη
δράσεων για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Ελλάδας».
(Επερωτώντες: Τριάντα επτά Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΓ', σ. 9429-9448.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την υποχρηµατοδότηση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. τόµ. ΣΤ',
σ. 4096.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας του Ιδρύµατος «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» λόγω της κρατικής υποχρηµατοδότησης. τόµ. Ζ', σ. 4916.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΟΚ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά «µε την κατασπατάληση ευρωπαϊκής
χρηµατοδότησης-ακατάλληλη σίτιση προσφύγων». τόµ. Ζ',
σ. 4921.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την παροχή έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης σε ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για
την αποκατάσταση των καταστροφών εξαιτίας των ακραίων
καιρικών φαινοµένων της 11ης Φεβρουαρίου 2017. τόµ.
Η', σ. 5564.
ΧΡΥΣΟΣ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) µε θέµα: «Αρνητικές εξελίξεις στην επένδυση της "Eldorado Gold" στη Χαλκιδική» και β) µε θέµα: «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση προόδου εργασιών εταιρείας "Ελληνικός Χρυσός"». τόµ. ΙΣΤ',
σ. 11658.
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4447, ΦΕΚ:
241 A' / 23.12.2016). τόµ. Ε', σ. 3374, 3703-3743, 37453799.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4447, ΦΕΚ:
241 A' / 23.12.2016). τόµ. Ε', σ. 3374, 3703-3743, 37453799.
Ψ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε τη µετάβαση στο ψηφιακό σήµα για µεγάλα τµήµατα της επαρχίας. τόµ. ΙΓ', σ. 9427.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Μυστική ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή δύο Κοσµητόρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Κοσµήτορα από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς και τεσσάρων Γραµµατέων από
την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός από τη
δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα και ενός από
την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. Α', σ. 514.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή επί της αρχής και επί των άρθρων
1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας,
Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 228-231.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 231-259, 265-276.
Ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Αθανασίου Παπαδόπουλου και Νικολάου Βούτση. τόµ. Α', σ. 410-598.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών
κ.κ. Χ. Κατσιώτη και Ν. Νικολόπουλου. τόµ. Β', σ. 12421429.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και ΆνναςΜισέλ Ασηµακοπούλου. τόµ. Δ', σ. 2436-2448, 24492625.
Αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας, από Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ,
του Ποταµιού, καθώς και από τρεις ανεξάρτητους Βουλευτές, επί των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
«Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής
της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλε-
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τικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ.
Δ', σ. 2695-2695.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2, 3 και 4
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και
την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που
διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα
άρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού
596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής
2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης». τόµ. Δ', σ. 2696-2723, 2725-2738.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του κρατικού
Προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017. τόµ. Δ', σ.
3185-3273.
Ψηφοφορία µε έγερση: α) Επί του προϋπολογισµού των
δηµοσίων επενδύσεων και προσαρτηµένων προϋπολογισµών και β) επί των προϋπολογισµών των αποκεντρωµένων
διοικήσεων και των περιφερειακών υπηρεσιών υπουργείων. τόµ. Δ', σ. 3190.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί του άρθρου 65 του
σχεδίου νόµου του Υπ. εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές δια-

τάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Ε', σ. 3440--3443.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την
κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν.
4387/2016 (Α' 85) και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε', σ. 34433484.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας που ετέθη από Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ,
τον Βουλευτή του κόµµατος "Το Ποτάµι" Αχµέτ Ιλχάν και από τους ανεξάρτητους Βουλευτές κ.κ. Γεώργιο-Δηµήτριο
Καρρά, Λεωνίδα Γρηγοράκο και Ευστάθιο Παναγούλη, επί
της τροπολογίας 837/71 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του
ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε', σ. 3821-3823.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας 837/71 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωµάτων: "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική
Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε', σ. 3823-3847.
Ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Χρήστου Παππά και Κωνσταντίνου
Μπαρµπαρούση (µία δικογραφία) και Ευάγγελου Βενιζέλου, Σταύρου Θεωδωράκη, Αλεξάνδρας Παπαρήγα, Φωτεινής (Φώφης) Γεννηµατά και Δηµητρίου Κουτσούµπα (µία
δικογραφία). τόµ. ΣΤ', σ. 4234-4435.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Αθανασίου Καββαδά και Ελένης
Αυλωνίτου. τόµ. Ζ', σ. 5109-5318.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Σωκράτη Βαρδάκη, Θεοδώρου
Φορτσάκη και εβδοµήντα δύο (72) εν ενεργεία Βουλευτών
και συγκεκριµένα των κ.κ. Τζάκρη Θεοδώρας, Αθανασίου
Χαράλαµπου, Αναστασιάδη Σάββα, Ανδριανού Ιωάννη, Αντωνίου Μαρίας, Αραµπατζή Φωτεινής, Ασηµακοπούλου
Άννας - Μισέλ, Αυγενάκη Ελευθερίου, Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδη, Βεσυρόπουλου Αποστόλου, Βλάχου Γεωργίου, Βορίδη
Μαυρουδή (Μάκη), Βούλτεψη Σοφίας, Βρούτση Ιωάννη,
Γεωργαντά Γεωργίου, Γεωργιάδη Σπυρίδωνα - Άδωνι, Γιακουµάτου Γερασίµου, Γκιουλέκα Κωνσταντίνου, Δαβάκη Αθανασίου, Δένδια Νικολάου - Γεωργίου, Δήµα Χρίστου,
Κακλαµάνη Νικήτα, Καλαφάτη Σταύρου, Καραγκούνη
Κωνσταντίνου, Καραµανλή Άννας, Καραµανλή Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου, Καράογλου Θεοδώρου, Καρασµάνη
Γεωργίου, Κατσαφάδου Κωνσταντίνου, Κεδίκογλου Συµεών (Σίµου), Κέλλα Χρήστου, Κεφαλογιάννη Όλγας, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Κικίλια Βασιλείου, Κόνσολα Εµµανουήλ,
Κοντογεώργου Κωνσταντίνου, Κουκοδήµου Κωνσταντίνου,
Κουτσούµπα Ανδρέα, Κυριαζίδη Δηµητρίου, Μαρτίνου Γεωργίας, Μεϊµαράκη Ευαγγέλου, Μηταράκη Παναγιώτη
(Νότη), Μητσοτάκη Κυριάκου, Μπακογιάννη Θεοδώρας,
Μπούρα Αθανασίου, Οικονόµου Βασιλείου, Παναγιωτόπουλου Νικολάου, Παπακώστα - Σιδηροπούλου Αικατερίνης, Πλακιωτάκη Ιωάννη, Ράπτη Ελένης, Σαλµά Μάριου,
Σαµαρά Αντωνίου, Σκρέκα Κωνσταντίνου, Σταϊκούρα Χρή-
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στου, Στύλιου Γεωργίου, Τασούλα Κωνσταντίνου, Τραγάκη
Ιωάννη, Τσιάρα Κωνσταντίνου, Χαρακόπουλου Μαξίµου,
Χατζηδάκη Κωνσταντίνου, Βενιζέλου Ευαγγέλου, Γρηγοράκου Λεωνίδα, Κουτσούκου Γιάννη, Κρεµαστινού Δηµητρίου, Κωνσταντινόπουλου Οδυσσέα, Λοβέρδου Ανδρέα, Μανιάτη Ιωάννη, Σκανδαλίδη Κωνσταντίνου, Χριστοφιλοπούλου Παρασκευής (Εύης), Λυκούδη Σπυρίδωνα, Ψαριανού
Γρηγορίου και Μάρκου Αικατερίνης. τόµ. Η', σ. 59836209.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και
επ. του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.
3126/2003 «περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.3961/2011, µε αντικείµενο την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ
ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ
ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους
ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη
Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον Ν.1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το Ν.2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος
και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ', σ. 6555-6567.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των προτάσεων που κατέθεσαν α) ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για
τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996 µέχρι σήµερα. τόµ. Ι', σ. 71297146.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, καθώς και από
τους Ανεξάρτητους Βουλευτές κ.κ. Γ. Καρρά και Θ. Θεοχάρη, επί της τροπολογίας 1027/15, του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων". τόµ. Ι', σ. 7341, 7342-7344.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί της αρχής, των άρ-

θρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων". τόµ. Ι', σ. 7352-7354.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της τροπολογίας 1027/15 ου σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων". τόµ. Ι', σ. 7354-7357.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και
των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Ανάπτυξης: «Εξωδικαστικός µηχανισµός στήριξης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι', σ. 73577386, 7414-7431.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, καθώς και από
τους Ανεξάρτητους Βουλευτές κ.κ. Γ. Καρρά και Θ. Θεοχάρη, επί της τροπολογίας 1027/15 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων". τόµ. Ι', σ. 7357.
Ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Β. Λεβέντη, Χ. Καραγιαννίδη και Α.
Παπαχριστόπουλου. τόµ. Ι', σ. 7523-7726.
Ψηφοφορία, διά ανατάσεως της χειρός, επί της πρότασης της Διάσκεψης των Προέδρων να εγκριθεί η εφαρµογή
του άρθρου 81 παράγραφος 1, 2 και 3 του Κανονισµού της
Βουλής, για τον αποκλεισµό της συµµετοχής των Βουλευτών-µελών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή από τη διαδικασία και τη σχετική συζήτηση στην Ολοµέλεια του Κοινοβουλίου για το νοµοσχέδιο: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση
διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις». τόµ. ΙΑ', σ. 7896.
Ψηφοφορία (δι' εγέρσεως) επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις". (Απερρίφθησαν). τόµ. ΙΑ', σ. 7918.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί της αρχής, επί όλων
των άρθρων και επί της υπουργικής τροπολογίας 1032/164
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές
διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.
4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ', σ. 8112-8115.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας, επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2, 10,
15 και 163 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ', σ. 8115-8118.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, την οποία συνυ-
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πογράφει και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Γ. Καρράς, επί
των άρθρων 1 έως 15, 17 έως 20, 57, 58, 69 και 80, του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.
4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ', σ. 8118-8120.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, επί της αρχής και επί των
άρθρων 1, 2, 10, 16, 17, 20, 49, 58 και 163 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις
Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016,
µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές
ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ', σ. 81208122.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί όλων των άρθρων, καθώς και επί της υπουργικής τροπολογίας
1032/164 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ', σ. 8122-8212.
Ψηφοφορία, δι' εγέρσεως, επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο». (Απερρίφθη). τόµ. ΙΒ', σ. 8686.
Ψηφοφορία, δια ανατάσεως της χειρός, επί της προτάσεως ανοίγµατος του καταλόγου των οµιλητών και συνέχιση
της συνεδρίασης µέχρι και αύριο, κατά τη συζήτηση του
σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ', σ. 8687.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας, επί των υπουργικών τροπολογιών 1058/64,
1059/65 και 1060/66 του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης
Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας
για τη Μεσόγειο". τόµ. ΙΒ', σ. 8733-8735.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των υπουργικών τροπολογιών 1058/64, 1059/65 και 1060/66 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο". τόµ. ΙΒ', σ. 8736-8784.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναγούλη και Ν. Παπαδόπουλου. τόµ. ΙΒ', σ. 8884-9058.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η' και Θ' Αντιπροέδρων της Βουλής. τόµ. ΙΓ', σ. 9819-9848.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία σχετικά µε την άσκηση
ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου, «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον Ν.1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,

όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10.3.2017 πρόταση». τόµ. ΙΓ', σ.
9909-9128.
Ψηφοφορία δι' ανεγέρσεως για την έγκριση της παράδοσης των υλικών που έχουν κατατεθεί στην Βουλή και αφορούν τον "Φάκελο της Κύπρου". τόµ. ΙΔ', σ. 10143.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». (Απερρίφθη). τόµ. ΙΕ', σ. 10757.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας, επί της αρχής, επί των άρθρων 3, 15, 32, 34
και 36 και επί της τροπολογίας µε αριθµό 1177, του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
"Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ', σ.
10856.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής, επί των άρθρων 3, 15, 32, 34
και 36 και επί της τροπολογίας 1177/119 του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ', σ.
10919-10922.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων
3, 15, 32, 34, 36 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
1177 του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ', σ. 10922-10951, 10959-10972.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: «Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». (Απερρίφθη). τόµ. ΙΕ', σ. 11036.
Ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11917-11938.
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα
Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων,
τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων του ν.4387/2016
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4461, ΦΕΚ: 38 A' / 28-03-2017). τόµ. Ζ', σ.
5353, τόµ. Η', σ. 5794-5935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου για την ακούσια νοσηλεία ψυχικά ασθενών. τόµ. Ι', σ. 7200.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
Εκλογή του στο αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής για
την Β’ Σύνοδο της ΙΖ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 14.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3027.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Παρέµβασή του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό
και πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 353, 383, 384, 400, 401, 403, 405.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 376,
377, 388, 389, τόµ. Β, σ. 1043, τόµ. Γ, σ. 2141, τόµ. Ε, σ.
3566, 3567, 3568, τόµ. Θ, σ. 6481, 6973, 6979, τόµ. Ι, σ.
7452, 7453, 7454, 7458, 7522, τόµ. ΙΒ, σ. 8686, τόµ. ΙΓ,
σ. 9478, 9862, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11749, 11915, 11987.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 388, 389,
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11915.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Επίσηµες
καταγγελίες και "σκιές" στη διαχείριση του προσφυγικού».
τόµ. Β, σ. 1026, 1027, 1028, 1030, 1031, 1032, 1042,
1043, 1044, 1047, 1048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2141, 2142, 2143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα

σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2428, 2433,
2642, 2643.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2948, 2949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3565, 3566, 3567.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του
Κόµµατός του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά
το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 και επ. του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν. 3126/2003 «περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011,
µε αντικείµενο την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την
οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ
ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ
ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους
ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη
Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος
και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6551, 6552.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6982, 6983.
Παρέµβασή του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων,
κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του
κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη
διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύ-
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σταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7317.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Διεθνούς
Σύµβασης για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρµατος
και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και
άλλες διατάξεις", σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
108 του Κανονισµού της Βουλής και την ανάγκη να ανοίξει
ο κατάλογος των οµιλητών. τόµ. Ι, σ. 7452, 7453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8012, 8013.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση και ψήφιση εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, καθώς και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ, σ. 8680.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106/Α’/24-61987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ 51/Α’/10-4-1997), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΓ, σ. 9410, 9411, 9413.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συνεπιµέλεια τέκνων. τόµ. ΙΓ, σ. 9462.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την άµεση ανάγκη
νέου στρατηγικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9478, 9490, 9494, 9494.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σύσταση
Τοπικής Διεύθυνσης ΕΦΚΑ Λήµνου. τόµ. ΙΔ, σ. 10368,
10369, 10370.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11513, 11514.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11732, 11737.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11748, 11749, 11752, 11756.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο

Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11869, 11883,
11884.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του προσφυγικού-µεταναστευτικού ζητήµατος στο νησί της Λέσβου και τη λήψη µέτρων αποσυµφόρησης του νησιού. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11987, 11988,
11989.
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 940.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 941,
942, τόµ. Δ, σ. 2639, 2640, 2677, τόµ. Ε, σ. 3369, 3374,
τόµ. Η, σ. 5888, τόµ. ΙΒ, σ. 9117, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11756.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
για άµεση επίλυση του προβλήµατος της διαχείρισης των απορριµµάτων στην Κέρκυρα. τόµ. Β, σ. 1461, 1462, 1463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1506.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2635, 2658,
2659, 2664, 2672, 2677.
Αναφορά του στο διάγγελµα του Πρωθυπουργού, µε το
οποίο ανακοίνωσε τη διανοµή του πλεονάσµατος στους χαµηλοσυνταξιούχους, καθώς και την αναστολή του ΦΠΑ στα
νησιά τα οποία πλήττονται από το προσφυγικό, καλύπτοντας έτσι όλο το πλεόνασµα του 2016, το οποίο είχε κερδίσει ο Προϋπολογισµός του 2016. τόµ. Δ, σ. 3028.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3028.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3353, 3366, 3367, 3369.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3368.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4636.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5803.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7093.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 8134.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Σχετικά µε τον έλεγχο της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης χρηµατικών
ποσών στη ΣΤΑ.ΣΥ, που προέρχονται από διάθεση εισιτηρίων». τόµ. ΙΒ, σ. 8858, 8862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση και
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Από-

φασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ,
της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α-Π
2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για
τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000,
ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας
Β ε τρίτα πρόσωπα και Β ε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά Β ε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία
θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9096, 9132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11039, 11040, 11094, 11095, 11178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11712, 11736, 11759.
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
του ορίου για τον συµψηφισµό οφειλών των ασφαλισµένων
του ΟΓΑ. τόµ. Α, σ. 73, 74.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2912.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4842,
τόµ. ΙΕ, σ. 10893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4846.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8412,
8413.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας οδηγών και συνοδών του
ΥΠΑΑΤ. τόµ. ΙΒ, σ. 8626, 8627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10893, 10894.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11155, 11156.
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για
την Αυτόµατη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηµατοοικονοµικών Λογαριασµών και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Α, σ. 81,
82, 84.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 83, 84,
342.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 84.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την στήριξη
των πληγέντων κατοίκων της Λευκάδος από την πυρκαγιά
της 8ης Αυγούστου και την αποκατάσταση των ζηµιών. τόµ.
Α, σ. 345, 346, 347.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποπληρωµή του φόρου κληρονοµιάς µε µεταβίβαση ακινήτου
προς το δηµόσιο. τόµ. Β, σ. 874, 875.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 924.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον συντελεστή ΦΠΑ 24% για τα ζώντα παραγωγικά ζώα. τόµ. Β, σ.
985, 986.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ένταξης του νοµού Έβρου στην Α’ κλιµατική ζώνη για την
χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Β, σ. 1221, 1222,
1223.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών. τόµ. Β, σ. 1585.
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για την εκλογή δύο Κοσµητόρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Κοσµήτορα από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς
και τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα και ενός από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. Α, σ. 8.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 233.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενέργεια
εθνικής µειοδοσίας από την απουσία ελληνικής σηµαίας σε
συνάντηση του Πρωθυπουργού µε τον Πρόεδρο της Τουρκίας. τόµ. Β, σ. 986, 987, 988.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 988,
τόµ. Γ, σ. 1897, τόµ. ΣΤ, σ. 4689, 4705, τόµ. ΙΓ, σ. 9737.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προσπάθεια υφαρπαγής της ακίνητης περιουσίας Ελλήνων στη Χειµάρρα, που εξισούται µε ξεριζωµό. τόµ. Γ, σ. 1896.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προσπάθεια υφαρπαγής ακίνητης περιουσίας Ελλήνων στη Χειµάρρα που εξισούται µε ξεριζωµό. τόµ. ΣΤ, σ. 4454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού». τόµ. ΣΤ, σ.
4531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4705, 4709,
4718.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΑ, σ. 8310, 8311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9724, 9726,
9740.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Στάση ελληνικής κυβέρνησης έναντι της συνεχιζόµενης αδιαλλαξίας της
ΠΓΔΜ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11969, 11970.
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 211.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής
Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Α, σ. 211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 661, 662.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 662,
692, 693, τόµ. Β, σ. 1494, τόµ. Γ, σ. 1609, 1867, 1958,
1960, 2167, τόµ. Δ, σ. 2657, τόµ. Ε, σ. 3374, 3648, 3650,
τόµ. ΣΤ, σ. 4122, τόµ. Ζ, σ. 4832, 5383, τόµ. Η, σ. 5629,
5809, 5815, τόµ. Θ, σ. 6276, 6575, 6587, 6596, 6621,
τόµ. Ι, σ. 7282, 7350, 7454, 7456, 7823, τόµ. ΙΒ, σ. 8683,
8687, τόµ. ΙΓ, σ. 9859, τόµ. ΙΔ, σ. 10175, 10177, 10178,
10343, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11692, 11693, 11698, 11869, 11870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 691, 692, 693,
701, 733.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης». τόµ. Β, σ.
1469, 1470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
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Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1470, 1493, 1494, 1495.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος
Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1613, 1618, 1619.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών
συµβάσεων, κατά την από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυ-

νας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1619.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2014" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Γ, σ. 1856, 1857, 1867,
1868.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για
καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και
την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και
2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010,
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Γ, σ. 1977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής
καυσίµων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2042, 2043, 2071, 2173, 2174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2265, 2268, 2299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2333,
2334, 2372.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογίας που αφορά το ΕΣΠΑ, λίγο πριν την
ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: «Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 2372.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
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µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2431, 2432,
2662, 2673, 2674, 2675, 2677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 2823, 2824, 2825.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και
εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3373, 3420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3549, 3550, 3551, 3638,
3639, 3640, 3648.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος εκπρόθεσµων τροπολογιών που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ.
3638, 3640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί
του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ.
4122, 4137, 4141.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε «την κατάχρηση χρηµάτων από υπαλλήλους του ΜΕΤΡΟ». τόµ. Ζ, σ.
4777, 4778.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4831, 4832.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ώρα λήξης της συνεδρίασης, τη σειρά και τον χρόνο οµιλίας
των Βουλευτών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών: "Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του
Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών
πολιτικών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του

κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5378.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5385.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Εργαζόµενοι και συνταξιούχοι βιώνουν καθηµερινά τα κενά και τα
βάρη του νέου ασφαλιστικού». τόµ. Η, σ. 5730, 5731,
5732, 5735, 5736, 5737, 5738, 5740.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5737,
τόµ. Θ, σ. 6965, τόµ. ΙΔ, σ. 10178, 10484, 10485.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5815,
5822.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Σε αδιέξοδο η ενέργεια, κίνδυνοι για την κοινωνία και τη εθνική οικονοµία». τόµ. Η, σ. 6239.
Οµιλία του στο σχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων
Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6283, 6299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6398.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και
οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ
2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη
Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
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του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος
και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6509, 6530.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των τελών που
συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς
πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις".
τόµ. Θ, σ. 6574, 6575, 6588-6590, 6595, 6598, 6600,
6621.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6963, 6965, 7014.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7076.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7238,
7239.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7269, 7282,
7335, 7336, 7341, 7342, 7349, 7350.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση προτάσεων ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εξωδικαστικός µηχανισµός στήριξης οφειλών επιχειρήσεων". τόµ. Ι, σ. 7342.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για
τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρµατος και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 7455.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Η αυτοδιοίκηση στο στόχαστρο της Κυβέρνησης». τόµ. Ι, σ. 7823.
Οµιλία του επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 7915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στή-

ριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7915, 7954, 7955.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8528, 8554, 8555, 8557.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8677, 8678, 8685, 8705, 8706.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση και ψήφιση εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, καθώς και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ, σ. 8677, 8705.
Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ, σ. 8685.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10.3.2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9885, 9893.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ωράρια µουσείων και αρχαιολογικών χώρων κατά τη θερινή περίοδο».
τόµ. ΙΓ, σ. 9989, 9990.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10175, 10176, 10178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10315, 10316, 10347, 10349.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α’/24.6.1987), όπως ισχύει». τόµ.
ΙΔ, σ. 10419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργά-
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νωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10482, 10483.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10549, 10550.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10926.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11432, 11440.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπόθεση
«Siemens». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11619, 11620.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων, αλαλούµ µε
τις εισφορές και τα µπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11692, 11698, 11699.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11722, 11723.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Εγκληµατική ολιγωρία στην αντιµετώπιση της Οικολογικής Καταστροφής στον Σαρωνικό". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11845, 11846, 11849.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11869, 11887, 11900.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ)
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας
και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 661.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 662,
705, 728, τόµ. Δ, σ. 3065, τόµ. ΣΤ, σ. 4068, τόµ. ΙΕ, σ.
10852.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 695, 705, 711,
716, 729, 733, 736, 742.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
διδακτικού προσωπικού στο ΤΕΙ Αθήνας. τόµ. Β, σ. 884,
885.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο. τόµ. Β, σ. 886, 887, 888.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις µετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας. τόµ. Β, σ. 1466, 1467.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απαξίωση της Ρόδου από την ακύρωση της ίδρυσης του Τµήµατος
Διοίκησης Τουρισµού µε έδρα τη Ρόδο και αγγλόφωνων
τµηµάτων τουριστικών σπουδών που θα απευθύνονται σε
αλλοδαπούς φοιτητές µε δίδακτρα. τόµ. Β, σ. 1535, 1536.
Παραίτησή της από τη θέση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. τόµ. Β, σ.
1585.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ, σ. 3038.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3062, 3063, 3064.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη βελτίωση
του νοµοθετικού πλαισίου για την ακούσια νοσηλεία ψυχικά
ασθενών. τόµ. Ι, σ. 7200, 7201.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8362,
8422, 8423.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10750.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10852.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2014" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Γ, σ. 1851, 1852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3097, 3098.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποπεράτωση του Ελληνικού σχολικού συγκροτήµατος Μονάχου.
τόµ. Ζ, σ. 4779, 4780.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων.
τόµ. Ι, σ. 7377.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11117, 11118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11478.
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ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2889, 2894, 2895.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2894,
τόµ. Ζ, σ. 4800, 4820.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης αποζηµίωσης των ελαιοπαραγωγών και παραγωγών µανταρινιών ποικιλίας «κληµεντίνη» στην Αργολίδα.
τόµ. ΣΤ, σ. 4675, 4676.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. Ζ, σ. 4819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4819, 4820, 4858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8376,
8381, 8384.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης λήψης µέτρων ενίσχυσης των ελαιοπαραγωγών λόγω των ζηµιών στην καρπόδεση των ελαιόδεντρων στην Αργολίδα. τόµ. ΙΓ, σ. 9600, 9601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10797, 10798.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11444.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3080,
τόµ. ΣΤ, σ. 4227, 4450, τόµ. Ι, σ. 7752, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3082.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
των έργων και των µελετών για το 5ο ΣΕΣ (ΕΣΠΑ) στο Νοµό Φλώρινας. τόµ. ΣΤ, σ. 4449, 4450.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: « Άνευ
προηγουµένου καθυστέρηση στην αξιοποίηση του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και του
συνόλου των χρηµατοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». τόµ. Ι, σ. 7752.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΑ, σ. 8308, 8309.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Συνολική και
όχι τµηµατική µετεγκατάσταση της κοινότητας Αχλάδας του
Νοµού Φλώρινας». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11394.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώ-

µατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11453.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Παρέµβασή της στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό
και πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 387.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 639-641, 650,
657, 663, 684, 710, 711, 741.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 701,
735, τόµ. Δ, σ. 3065, τόµ. Ε, σ. 3687, τόµ. Ζ, σ. 4805,
5008, τόµ. ΙΑ, σ. 8404, τόµ. ΙΔ, σ. 10177, 10179.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και
Μεταφορών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της
Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίµων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 2055.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3060, 3065, 3066.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3687, 3688.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4805, 4806, 4851.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «τεράστια έξαρση του φαινοµένου των παράνοµων ελληνοποιήσεων αγροτικών προϊόντων». τόµ. Ζ, σ. 5008, 5009.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5427.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εσωτερικών: "Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής
του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του
κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις", και τη διαδικασία της νοµοθέτησης από την Κυβέρνηση. τόµ. Ζ, σ. 5427.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής µε θέµα: «Αιτήµατα και προτεραιότητες για την ισότητα των φύλων σε έναν κόσµο που αλλάζει: Υγεία, Εργασία και Έµφυλη Βία». τόµ. Η, σ. 5623.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµης τροπολογίας σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτε-
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ρικών: «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για εταιρική
σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών - µελών της αφενός και της Μογγολίας αφετέρου». τόµ. Θ, σ. 6674.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7003.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8358,
8375, 8403, 8404.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10178, 10179.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων
Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10464.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10932.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11487.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών
για την Αυτόµατη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηµατοοικονοµικών Λογαριασµών και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Α,
σ. 82.
Παρέµβασή του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό
και πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 356.
Παρέµβασή του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος
Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέ-

τησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1622.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1948,
τόµ. Δ, σ. 2826, τόµ. ΙΔ, σ. 10568, 10577, τόµ. ΙΣΤ, σ.
11548.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για
καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και
την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και
2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010,
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Γ, σ. 1948, 1979.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις
των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6
και 8 του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2137.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017». τόµ. Δ, σ. 2824, 2825, 2831, 3008, 3152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3011.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3654, 3688.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά
µε τον πρωτογενή τοµέα και τους αγρότες. τόµ. ΣΤ, σ.
4065.
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Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο
148 του Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων
µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25
Ιανουαρίου του 2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4621.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7288, 7290,
7291, 7339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7918.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8085, 8086.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ.
8426.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος
πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του
Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο
263α Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης
εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον
ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του
ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ.
9860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10562, 10577, 10582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11490.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11554.

Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11710, 11738.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 779, 799, 815, 816, 827,
840, 853.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 799,
816, 827, 840, 853, 913, 914, 915, 930, 942, τόµ. Δ, σ.
2885, 2886.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 827.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 890, 895, 914, 915, 918,
927, 931, 942-944.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
απάλειψης ή τροποποίησης εδαφίων της παραγράφου 5
του άρθρου 16 του νόµου «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία» εξαιτίας υπερµέτρου διευρύνσεως της ευθύνης απλών µελών Κοινωνικής Συνεταιριστικής επιχείρησης
(Κοιν.Σ.επ.) για υποχρεώσεις του Διαχειριστή ή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής προς το Δηµόσιο και τους
φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Β, σ. 1460, 1461.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2274.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2884.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3727.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση
δεκαπέντε χιλιάδων ατόµων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα
µειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των πενήντα ετών». τόµ. Ε,
σ. 3946, 3947.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας για διακόσιους εβδοµήντα τέσσερις δήµους και καταγγελίες για τη διαχείριση των προγραµµάτων που ήδη εφαρµόζονται στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων. τόµ. ΣΤ, σ. 4184, 4185.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5017.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην καταβολή του επιδόµατος ανεργίας των εποχιακά εργαζοµένων. τόµ. Η, σ. 5511, 5512.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11451, 11452, 11516, 11517.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 341,
τόµ. Δ, σ. 3075, 3076, τόµ. Ι, σ. 7749, 7761, 7774, 7775,
τόµ. ΙΑ, σ. 7887, τόµ. ΙΒ, σ. 8702.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την δωρεάν
παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου του Κέντρου "ΔΗΜΗΤΡΑ" Γρεβενών που βρίσκεται στην περιοχή Μεράς του
Δήµου Γρεβενών. τόµ. Α, σ. 342, 343.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση αγροτών λόγω τεράστιων καταστροφών που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο στην Αρκαδία
από τη θεοµηνία της 25ης Ιουνίου. τόµ. Α, σ. 343, 344.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραχώρηση στον Δήµο Κέρκυρας του κτηρίου που στεγάζεται ο Δ’
Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός. τόµ. Α, σ. 623.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη καταβολή αποζηµιώσεων των ροδακινοπαραγωγών του Δ’ Διαµερίσµατος του Νοµού Πέλλας και της ευρύτερης περιοχής
από το ρωσικό εµπάργκο. τόµ. Α, σ. 624, 625.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στήριξη
και την ανάπτυξη της σηροτροφίας στο Σουφλί. τόµ. Α, σ.
625, 626.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόβληµα
των µετακινήσεων των εκτιµητών του ΕΛΓΑ που οδηγεί
στην οικονοµική ζηµιά των πληγέντων αγροτών. τόµ. Β, σ.
877, 878.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. τόµ. Β, σ. 879, 880.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έγκυρη
καταβολή των αποζηµιώσεων στους κτηνοτρόφους του Νοµού Σερρών για το ζωικό τους κεφάλαιο που έχει πληγεί από την οζώδη δερµατίτιδα. τόµ. Β, σ. 881.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταστροφή από τις πυρκαγιές στη νήσο Θάσο. τόµ. Β, σ. 988,
989.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβάθµιση της Γεωργικής Σχολής Μεσσαράς στον Νοµό Ηρακλείου. τόµ. Β, σ. 990, 991.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενίσχυση
των παραγωγών πράσινης ελιάς του Νοµού Χαλκιδικής.
τόµ. Β, σ. 991, 992.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις καταστροφές των ελαιόδεντρων στην πυρκαγιά στο Νοµό Λάρισας. τόµ. Β, σ. 993,
994.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην πληρωµή της ενιαίας ενίσχυσης. τόµ. Γ, σ. 1602,
1603.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους συµβασιούχους εργαζόµενους στα περιφερειακά Εργαστήρια Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων (ΠΕΓΕΑΛ). τόµ. Γ, σ. 1603, 1605.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στελέχωση και αξιοποίηση του Δενδροκοµικού Σταθµού Πόρου.
τόµ. Γ, σ. 1771.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την είσπραξη της συνδεδεµένης ενίσχυσης σε ριζοπαραγωγούς της περιοχής στην Ανθήλη του Νοµού Φθιώτιδας. τόµ. Γ, σ. 1929,
1930.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από τις έντονες βροχοπτώσεις
στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Γ, σ. 1931, 1932.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
για λήψη συγκεκριµένων µέτρων για την παράκτια αλιεία.
τόµ. Γ, σ. 1932, 1933.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταστροφές στην αγροτική παραγωγή από τις βροχοπτώσειςχαλαζοπτώσεις-πληµµύρες στον νοµό Τρικάλων. τόµ. Γ, σ.
1934, 1935.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραχώρηση χρήσης αγροκτήµατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών µε σκοπό
την ανάδειξη, διατήρηση και επιδεικτική λειτουργία του παραδοσιακού νερόµυλου στον Άγιο Γερµανό Πρεσπών. τόµ.
Γ, σ. 2157.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη καταβολή της βασικής ενίσχυσης σε χιλιάδες αγρότες. τόµ. Γ, σ.
2158.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση
καταβολή της εξισωτικής αποζηµιώσεως του 2016 από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικαιούχους. τόµ. Γ, σ. 2159.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση 924/21-5-2016 για τους όρους επιλεξιµότητας των δικαιούχων συνδεδεµένης ενίσχυσης ρυζιού. τόµ. Γ, σ. 2160,
2161.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παράταση µίσθωσης των αγροτεµαχίων των όµορων τοπικών κοινοτήτων της πρώην Λίµνης Αγουλινίτσας της περιφερειακής
ενότητας Ηλείας. τόµ. Γ, σ. 2161, 2162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2279.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2648.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,2,3 και 4 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ί-
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ση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ. Δ,
σ. 2721.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2893, 2901, 2902, 3058, 3060, 3061.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3058,
3060.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση των εξατοµικευµένων εκτιµήσεων του ΕΛΓΑ στους
θεοµηνιόπληκτους της Ηλείας. τόµ. Ε, σ. 3621.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση των προγραµµάτων καταρροϊκού και µελιταίου πυρετού
στη Λέσβο και τη λειτουργία της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.
τόµ. Ε, σ. 3622, 3623.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις στους ελαιοπαραγωγούς λόγω ακαρπίας και δάκου. τόµ. Ε, σ. 3958, 3959.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην αποζηµίωση των πληγέντων αγροτών της Αρκαδίας από τη θεοµηνία της 25ης Ιουνίου. τόµ. Ε, σ. 3961.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά
µε τον πρωτογενή τοµέα και τους αγρότες. τόµ. ΣΤ, σ.
4079-4081, 4088, 4091, 4092.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης αποζηµίωσης των ελαιοπαραγωγών και παραγωγών µανταρινιών ποικιλίας «κληµεντίνη» στην Αργολίδα.
τόµ. ΣΤ, σ. 4676.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες σε περιοχές της Κρήτης λόγω των χιονοπτώσεων και του παγετού. τόµ. ΣΤ, σ. 4677, 4679.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση της ΠΟΠ ελιάς Καλαµάτας. τόµ. ΣΤ, σ. 4679, 4680.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «τεράστια έξαρση του φαινοµένου των παράνοµων ελληνοποιήσεων αγροτικών προϊόντων». τόµ. Ζ, σ. 5008, 5009.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των πατατοκαλλιεργητών του Λεκανοπεδίου του
Κάτω Νευροκοπίου στον Νοµό Δράµας. τόµ. Ζ, σ. 5091,
5092.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβολή
των προκηρύξεων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. τόµ. Ζ, σ. 5093, 5094.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Αθανασίου Καββαδά και Ελένης Αυλωνίτου. τόµ. Ζ, σ. 5117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5402, 5404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5630,
5638, 5639.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναθεώρηση της τρέχουσας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) µετά το 2020. τόµ.
Η, σ. 5968, 5969.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόβλεψη αντιχαλαζικής προστασίας. τόµ. Θ, σ. 6363, 6364.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέση των
αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασµού τροφίµων. τόµ. Θ, σ.
6365, 6366.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκδήλωση κρουσµάτων γρίπης των πτηνών σε οικόσιτες εκµεταλλεύσεις. τόµ. Θ, σ. 6432, 6433.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επικείµενη εκκαθάριση ανενεργών αγροτικών συνεταιρισµών και
την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων τους. τόµ. Θ,
σ. 6434, 6435.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
όσο το δυνατόν περισσότερων αιτούντων στο πρόγραµµα
νέων γεωργών χωρίς µείωση του ποσού ενίσχυσης κ.λπ.
τόµ. Ι, σ. 7730.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των δενδροκαλλιεργητών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για ζηµιές που υπέστησαν οι παραγωγές τους από τον παγετό το τριήµερο 20-22 Απριλίου. τόµ. Ι, σ. 7731,
7732.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης έκδοσης εγκυκλίου που διευκρινίζει σε ποιες
περιπτώσεις περικόπτεται η σύνταξη (ανεξαρτήτως ταµείου)
λόγω αγροτικής δραστηριότητας ή επιδότησης. τόµ. Ι, σ.
7747.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: « Άνευ
προηγουµένου καθυστέρηση στην αξιοποίηση του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και του
συνόλου των χρηµατοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». τόµ. Ι, σ. 7755, 7756, 7757, 7758, 7761, 7774,
7775, 7778, 7779.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α) µε
θέµα: «Σε απόγνωση χιλιάδες αγρότες που ενοικίασαν γη
µε δικαιώµατα (Φόρµα 6) -δύο χρόνια τώρα δεν έχουν λάβει ενισχύσεις» και β) σχετικά µε τα σοβαρά προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν οι αγρότες. τόµ. ΙΑ, σ. 7888, 7889.
Αναφορά του στην Ηµέρα της Μητέρας. τόµ. ΙΑ, σ. 7888.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στις διαδικασίες εφαρµογής του υποµέτρου 6.1 "Ε-

174
γκατάσταση Νέων Γεωργών". τόµ. ΙΑ, σ. 7891, 7892, 7893.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «κατακράτηση µέρους των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω αδυναµίας καταβολής εισφοράς στον Γενικό Οργανισµό Εγγείων Βελτιώσεων». τόµ. ΙΑ, σ. 7893, 7894.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7952, 7953.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παράταση υποβολής δηλώσεων σε αγρότες που υπέστησαν ζηµιές
από τον παγετό στον Δήµο Αγιάς του Νοµού Λάρισας. τόµ.
ΙΑ, σ. 8336, 8337.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα µη οµαλής καρποφορίας οπωροφόρων δέντρων σε
περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. τόµ. ΙΑ, σ. 8337, 8338,
8339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8541, 8542.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα προκήρυξης του Μέτρου 5.2 και τη χρήση του για
την αποκατάσταση ζηµιών σε πληγείσες από ακραία καιρικά φαινόµενα θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις. τόµ. ΙΒ, σ.
8620, 8621.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των παραγωγών της Χαλκιδικής για την καταστροφή
των αροτραίων καλλιεργειών. τόµ. ΙΒ, σ. 8621, 8622.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση αµπελουργών, ελαιοπαραγωγών και άλλων παραγωγών για τις ζηµιές που υπέστησαν. τόµ. ΙΒ, σ. 8622, 8623.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση και ψήφιση εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, καθώς και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ, σ. 8679, 8680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8679, 8680, 8687, 8702, 8704,
8705, 8706, 8707.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Διασταυρωτικοί έλεγχοι ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας".
τόµ. ΙΒ, σ. 8868, 8869.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Αποζηµίωση
των αγροτών στο Αλεποχώρι, στα Πηγαδάκια, στα Βούρβουρα και στη Βλαχοκερασιά Δήµου Τριπόλεως Αρκαδίας,
µετά τη θεοµηνία που προκάλεσε ολική καταστροφή στις
11 Ιουνίου». τόµ. ΙΓ, σ. 9390, 9391.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Προβλήµατα
και προοπτικές του κλάδου της βουβαλοτροφίας». τόµ. ΙΓ,
σ. 9392, 9393.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης λήψης µέτρων ενίσχυσης των ελαιοπαραγωγών λόγω των ζηµιών στην καρπόδεση των ελαιόδεντρων στην Αργολίδα. τόµ. ΙΓ, σ. 9600, 9601.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Τρέχοντα ζητήµατα αγροτικής ανάπτυξης στο νοµό Ηρακλείου («Φόρµα
6» Γεωργική Σχολή Μεσσαράς, διαχείριση υδάτινων πόρων)». τόµ. ΙΓ, σ. 9602, 9603.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Χαλαζοπτώσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας». τόµ. ΙΓ, σ.
10000, 10001.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανάγκη άµεση επίσπευσης των διαδικασιών αποζηµίωσης των αγροτών
του Νοµού Τρικάλων που επλήγησαν από ακραία καιρικά
φαινόµενα». τόµ. ΙΓ, σ. 10002, 10003.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
απένταξης του παραδοσιακού ούζου Καλαµάτας από τον
κατάλογο προϊόντων προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης. τόµ. ΙΓ, σ. 10003, 10004.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εµπορία πυρηνόκαρπων 2017». τόµ. ΙΓ, σ. 9998, 9999.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Επιλαχόντες
Μέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α.
2014-2020". τόµ. ΙΔ, σ. 10375.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανάγκη άµεσης διευθέτησης των κόκκινων αγροτικών δανείων». τόµ.
ΙΔ, σ. 10377, 10378.
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 817, 818.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. τόµ. Β, σ. 878, 879, 880.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εισαγγελική έρευνα για την επιβολή των capital controls. τόµ. Γ, σ.
1804, 1805, 1806, 1807.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1806,
2357, τόµ. Ι, σ. 7773, 7774, 7775.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1806.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2355,
2356, 2357.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2995.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάλειψη του ακτινοβόλου µνηµείου της Αµφίπολης. τόµ. Ε, σ.
3525, 3526, 3527.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4716.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5058.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5425.
Οµιλία της στο σχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υ-
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πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων
Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6293.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7005.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7313.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: « Άνευ
προηγουµένου καθυστέρηση στην αξιοποίηση του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και του
συνόλου των χρηµατοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». τόµ. Ι, σ. 7749, 7772, 7773, 7774, 7777, 7778.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8080.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα µη οµαλής καρποφορίας οπωροφόρων δέντρων σε
περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. τόµ. ΙΑ, σ. 8337, 8338,
8339.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Προβλήµατα
και προοπτικές του κλάδου της βουβαλοτροφίας». τόµ. ΙΓ,
σ. 9392, 9393, 9394.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10583.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Εκτός ΕΣΠΑ
το ακτινοβόλο µνηµείο της Αµφίπολης, λόγω «ανωριµότητας» του έργου, µε ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισµού».
τόµ. ΙΕ, σ. 11373, 11374, 11375.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11464.
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2930, 2931.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναθεώρηση της τρέχουσας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) µετά το 2020. τόµ.
Η, σ. 5968, 5969.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το καθεστώς
εντοπιότητας των αστυνοµικών υπαλλήλων. τόµ. Θ, σ.
6368.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6985.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στή-

ριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7965.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8692.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Άµεση ανάγκη στήριξης των περιοχών της Μάνης που επλήγησαν από
τις πυρκαγιές». τόµ. ΙΔ, σ. 10408, 10409.
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
παράτασης ολοκλήρωσης έργων του προγράµµατος «Ενίσχυση µικροµεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς µεταποίησης, τουρισµού, εµπορίου-υπηρεσιών». τόµ. Β, σ. 1223.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1225,
τόµ. Θ, σ. 6661, τόµ. ΙΑ, σ. 8554, 8555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1478.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Το ασφαλιστικό δεν λύνεται µε περικοπές, ψέµατα και προπαγάνδα».
τόµ. Β, σ. 1547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 2837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3710, 3756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των τελών που
συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς
πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις".
τόµ. Θ, σ. 6578-6580, 6621, 6626.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σηµαντική
µείωση της πυροσβεστικής δύναµης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ, σ. 6661, 6662.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των προτάσεων που κατέθεσαν: α) ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον
χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014 και β) ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7272-7274.
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Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΑ, σ. 8309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8521, 8555.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». τόµ.
ΙΓ, σ. 10046, 10059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10309.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 733, 734.
Οµιλία της για την άρση της ασυλίας της. τόµ. Δ, σ. 2436.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 217".
τόµ. Δ, σ. 3191.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4508,
τόµ. Θ, σ. 6371, 6408, τόµ. Ι, σ. 7065, τόµ. ΙΑ, σ. 8464.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς
το Δηµόσιο». τόµ. ΣΤ, σ. 4508, 4509.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6370,
6371, 6392, 6410.
Οµιλία της στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7065, 7066.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Η αυτοδιοίκηση στο στόχαστρο της Κυβέρνησης». τόµ. Ι, σ. 7809.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 8130.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το τηλεοπτικό σήµα σε αποµακρυσµένες περιοχές. τόµ. ΙΑ, σ. 8462,
8463, 8464.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση και
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για
τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Απόφασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ,
της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α-Π
2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για
τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000,
ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας
Β ε τρίτα πρόσωπα και Β ε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά Β ε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία
θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9107.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Σχετικά µε
την έλλειψη σχεδίου και τη µη ανάληψη δράσεων για τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό της Ελλάδας». τόµ. ΙΓ, σ. 9429,
9445.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10933.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11232, 11233,
11241, 11242, 11243, 11246, 11263.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάληψη
δράσης της κυβέρνησης για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των ψεύτικων ειδήσεων (fake news). τόµ. ΙΣΤ, σ.
11825, 11826, 11827.
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 251.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έκδοση
των διευκρινιστικών εγκυκλίων του ν. 4387/2016 «Ενιαίο
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Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος-Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»,
προκειµένου να χορηγηθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις στους νέους συνταξιούχους. τόµ. Γ, σ. 1897, 1898.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1899,
τόµ. Θ, σ. 6661, 6662, τόµ. ΙΑ, σ. 8102.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3143.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πάγωµα
όλων των δηµόσιων έργων λόγω του ν.4412/2016 για τις
δηµόσιες συµβάσεις. τόµ. Ε, σ. 3627, 3628.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος των τροχαίων ατυχηµάτων, την ενίσχυση της κυκλοφοριακής αγωγής και την καλύτερη εφαρµογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). τόµ.
Θ, σ. 6662, 6663, 6664.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10934.
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 709.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2351.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2920.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη
και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3447.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4703, 4704.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Αθανασίου Καββαδά και Ελένης Αυλωνίτου. τόµ. Ζ, σ. 5113.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6993.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7227.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7227.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7289, 7291.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7291.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9519.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθ-

µίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10471.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11051.
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2955.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι εφεξής δεν θα ανήκει
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Ποταµιού και παραµένει
ως ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. Ε, σ. 3999.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει το σώµα ότι εντάσσεται
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ. τόµ. Ε, σ. 4006.
Επιστολή του της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ
κ. Φωτεινής Γεννηµατά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει το Σώµα για την
αποδοχή της προσχώρησης του Βουλευτή στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ. τόµ. Ε, σ. 4007.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4821.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 6226.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Σε αδιέξοδο η ενέργεια, κίνδυνοι για την κοινωνία και τη εθνική οικονοµία». τόµ. Η, σ. 6226.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων.
τόµ. Ι, σ. 7383.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διατήρηση στην κατηγορία των «δυσπρόσιτων» των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των Σαπών και του
Ιάσµου Ροδόπης. τόµ. ΙΒ, σ. 8849.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11749, 11750.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11752,
11753.
ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ)
Διορισµός της στη θέση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Β, σ.
1585.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3120-3122.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3777.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων της επιχείρησης σούπερ µάρκετ ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΕ. τόµ. Ε, σ. 4047,
4048.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5046, 5049, 5052, 5062.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5051,
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11520, 11524, 11546.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής µε θέµα: «Αιτήµατα και προτεραιότητες για την ισότητα των φύλων σε έναν κόσµο που αλλάζει: Υγεία, Εργασία και Έµφυλη Βία». τόµ. Η, σ. 5613.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Θ, σ. 6809, 6810, 6811.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους καπνοπαραγωγούς και εργαζόµενους της επιχείρησης «ΚΑΠΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΕ»
στο Κιλκίς. τόµ. Ι, σ. 7152, 7153.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων της επιχείρησης super market «ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ Α.Ε.Ε.Ε.». τόµ. Ι, σ.
7154, 7155.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και
Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό
Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ.
7216.
Οµιλία της επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016,
µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές
ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7916,
7917.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7916, 7917, 7961, 8076, 8077, 8078,
8085.
Οµιλία της επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ, σ. 8686.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8686, 8691.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Να οριστεί άµεσα το νέο Διοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού Μεσολάβησης και Διαιτησίας». τόµ. ΙΓ, σ. 9604.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε απολύσεις έξι εργατών και εξώδικων απειλών της εταιρείας «ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε» προς τους εργαζοµένους. τόµ.
ΙΓ, σ. 9605, 9606.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Διασφάλιση
της καταβολής των οφειλόµενων αποδοχών, κατοχύρωση
όλων των ασφαλιστικών δικαιωµάτων και συνέχιση της απασχόλησης των εργαζοµένων του ξενοδοχείου «ATHENS
LEDRA» από τον νέο επιχειρηµατικό όµιλο που το απέκτησε». τόµ. ΙΓ, σ. 9607, 9608.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων στη βιοµηχανία παραγωγής επαγγελµατικών ψυγείων «FRIGOGLASS ΑΒΕΕ» στην Κάτω Αχαΐα του Νοµού Αχαΐας. τόµ. ΙΓ, σ. 9609, 9610.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Απλήρωτοι
εργαζόµενοι στην εταιρεία παραγωγής κτηνιατρικών φαρµάκων «PROVET». τόµ. ΙΓ, σ. 10005, 10006.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Στελέχωση
των Τµηµάτων Επιθεώρησης Εργασίας». τόµ. ΙΔ, σ. 10150.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10766.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11251, 11252.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11447, 11449, 11520, 11532, 11533, 11546, 11559,
11569-11571.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εξελίξεις
στο πρακτορείο διανοµής Τύπου «Ευρώπη». τόµ. ΙΣΤ, σ.
11628, 11629.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων, αλαλούµ µε
τις εισφορές και τα µπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11688-11690, 11701, 11702.
Β
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 239.
Παρέµβασή της στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό
και πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 359, 387.
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Παρέµβασή της στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο
148 του Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων
µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25
Ιανουαρίου του 2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4555, 4556.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σύστασηλειτουργία του «Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ)» εκ
µέρους των µονάδων πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης. τόµ. Η, σ. 5569.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Α’ Αρχαίο
Θέατρο της Λάρισας και την επ’ αυτού στρατηγική του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. τόµ. Ι, σ. 7411,
7412, 7413.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10172, 10173, 10213,
10214.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ, σ. 10214.
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ)
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 224.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 802, 829, 830.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1866,
τόµ. Δ, σ. 2924, 2962.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,2,3 και 4 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ. Δ,
σ. 2709.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-

ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3029.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3666.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4706, 4712.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παροχή
έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης σε ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για την αποκατάσταση των καταστροφών εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινοµένων της 11ης
Φεβρουαρίου 2017. τόµ. Η, σ. 5564, 5565, 5566.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7006.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8538.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10464, 10480.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10581.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11172.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θεσµική
προστασία της περιοχής του Ελαφονησίου Χανίων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11391, 11392, 11393.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11489.
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2953.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόθεση
του Υπουργείου να υποβαθµίσει το υποκατάστηµα πρώην ΙΚΑ -νυν ΕΦΚΑ- στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. τόµ. Θ, σ.
6360, 6361.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8030.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11067, 11068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11472.
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 377,
693, 720, τόµ. Β, σ. 1057, 1511, τόµ. Γ, σ. 1608, 2324,
τόµ. Δ, σ. 3043, τόµ. Ε, σ. 3579, τόµ. ΣΤ, σ. 4526, τόµ. Θ,
σ. 6388, 6863, τόµ. ΙΒ, σ. 9104, τόµ. ΙΔ, σ. 10196, 10177,
10189, 10190, 10221, τόµ. ΙΕ, σ. 10820, 11316.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραχώρηση στον Δήµο Κέρκυρας του κτηρίου που στεγάζεται ο Δ’
Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός. τόµ. Α, σ. 622, 623.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας
και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 639, 655,
661, 662.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 693-695, 720.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιµάκιου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικό
Πόλεµο [Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)]
προς υποστήριξη του NATO, µεταξύ του Υπουργού Άµυνας
της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Πολωνίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του
Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης
Μετασχηµατισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1058.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1477, 1511.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας

περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος
Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1616.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών
συµβάσεων, κατά την από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δη-
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µοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1616.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2340,
2347, 2361.
Ορισµός της ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κατά την ΙΖ’ Κοινοβουλευτική Περίοδο Β’ Σύνοδο. τόµ. Δ, σ. 2804.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3038, 3044.
Αναφορά της στο διάγγελµα του Πρωθυπουργού, µε το οποίο ανακοίνωσε τη διανοµή του πλεονάσµατος στους χαµηλοσυνταξιούχους, καθώς και την αναστολή του ΦΠΑ στα
νησιά τα οποία πλήττονται από το προσφυγικό, καλύπτοντας έτσι όλο το πλεόνασµα του 2016, το οποίο είχε κερδίσει ο Προϋπολογισµός του 2016. τόµ. Δ, σ. 3044.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ, σ. 3141.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3563, 3680, 3682.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς
το Δηµόσιο». τόµ. ΣΤ, σ. 4508, 4516.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4817.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµόσια
τουριστική εκπαίδευση στην Κέρκυρα. τόµ. Ζ, σ. 5084,
5085.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ώρα λήξης της συνεδρίασης, τη σειρά και τον χρόνο οµιλίας
των Βουλευτών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών: "Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του
Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών
πολιτικών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του
κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5385.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5388, 5421-5423.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου

του Υπ. Εσωτερικών: "Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής
του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του
κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις", και τη διαδικασία της νοµοθέτησης από την Κυβέρνηση. τόµ. Ζ, σ. 5421.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής µε θέµα: «Αιτήµατα και προτεραιότητες για την ισότητα των φύλων σε έναν κόσµο που αλλάζει: Υγεία, Εργασία και Έµφυλη Βία». τόµ. Η, σ. 5615.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6388,
6389.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας, σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας Επανεισδοχής µεταξύ της Ρωσικής Οµοσπονδίας και
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ης Μαΐου 2006". τόµ. Θ,
σ. 6863, 6864.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε προσβλητικές εκφράσεις που ακούστηκαν στην αίθουσα του
Κοινοβουλίου και καταδίκη αυτών. τόµ. Θ, σ. 6868.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8362,
8382, 8392, 8395.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση και
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Απόφασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ,
της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α-Π
2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για
τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000,
ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας
Β ε τρίτα πρόσωπα και Β ε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά Β ε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία
θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9125.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9537, 9549, 9550.
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Παρέµβασή της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του
Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΓ, σ. 9684, 9708.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10176, 10177, 10190,
10191, 10221.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΔ, σ. 10189,
10190.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10429, 10430, 10469, 10482.
Οµιλία της επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
κ. Α. Λοβέρδο, επί των άρθρων 44 παράγραφος 3 και 32
παράγραφος 6 και 7 του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ. 10755.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10820-10822.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11246, 11317,
11318, 11319.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11743, 11744.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3115, 3116, 3119.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3116,
3117, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11829, 11851, 11984.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στον καταυλισµό της Μόριας Λέσβου. τόµ.
Ε, σ. 3930, 3931, 3932.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακραία κατάσταση των νησιών του Βορείου Αιγαίου, λόγω
αυξηµένων µεταναστευτικών ροών. τόµ. Η, σ. 5484, 5485,
5486, 5496, 5497.

Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Η αυτοδιοίκηση στο στόχαστρο της Κυβέρνησης». τόµ. Ι, σ. 7807,
7808.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10902, 10903.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου,
τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού
κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. ΙΕ, σ. 11230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11259, 11260.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11561, 11562.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Εγκληµατική ολιγωρία στην αντιµετώπιση της Οικολογικής Καταστροφής στον Σαρωνικό". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11834, 11851, 11853.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Εκρηκτική η
κατάσταση στα νησιά του Βορείου-Ανατολικού Αιγαίου".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11983, 11984, 11985, 11986.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του προσφυγικού-µεταναστευτικού ζητήµατος στο νησί της Λέσβου και τη λήψη µέτρων αποσυµφόρησης του νησιού. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11988.
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Παρέµβασή του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό
και πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 401.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 833,
τόµ. Ε, σ. 3343, 3403, 3404, τόµ. Ζ, σ. 5395, τόµ. ΙΑ, σ.
7997, τόµ. ΙΕ, σ. 11147, 11182, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11415,
11417, 11521, 11565, 11567.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2952.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγη-
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σης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3342, 3351.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και
εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3391, 3401, 3402, 3403, 3404.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3830.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών
ψυχικής υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και
πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών
ρυθµίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 5850.
Παρέµβασή του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων,
κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του
κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη
διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7109, 7121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7955, 7957, 7995, 7996, 7997.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Να οριστεί άµεσα το νέο Διοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού Μεσολάβησης και Διαιτησίας». τόµ. ΙΓ, σ. 9603, 9604.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΓ, σ. 9708, 9709.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Στελέχωση
των Τµηµάτων Επιθεώρησης Εργασίας». τόµ. ΙΔ, σ. 10150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11146, 11147, 11183, 11185.

Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 11183,
11185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11413-11415, 11470, 11519, 11556, 11567.
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για
την Αυτόµατη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηµατοοικονοµικών Λογαριασµών και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Α, σ. 81,
83.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά α) µε τις κυβερνητικές υποσχέσεις για τη µοναδική βιοµηχανία λιπασµάτων στην Ελλάδα και β) µε τους εκατόν ογδόντα (180) εργαζόµενους του εργοστασίου λιπασµάτων
Νέας Καρβάλης στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας που
εδώ και πέντε µήνες βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. τόµ. Β, σ. 1537, 1539.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του αντικαρκινικού Νοσοκοµείου «Θεαγένειο» στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. τόµ. Β,
σ. 1587, 1588, 1589.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για
καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και
την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και
2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010,
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Γ, σ. 1954-1956, 1981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 23312333.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 2838-2840.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3544-3546, 3636, 3637,
3684.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος εκπρόθεσµων τροπολογιών που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ.
3636.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων της επιχείρησης σούπερ µάρκετ ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΕ. τόµ. Ε, σ. 4047,
4048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί
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του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ.
4120, 4151.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων, ώστε να σταµατήσει η κατάσταση να πληρώνουν εισφορές για το 2017 οι ασφαλισµένοι του ΟΓΑ που από 11-2017 έχει διακοπεί η ασφάλισή τους λόγω συνταξιοδότησης. τόµ. Θ, σ. 6250, 6251.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή
τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ 2013/125,
ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε
συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν. 1608/1950)
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά
την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην
πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Θ, σ. 6448-6450.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των τελών που
συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς
πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις".
τόµ. Θ, σ. 6581, 6619, 6626.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους καπνοπαραγωγούς και εργαζόµενους της επιχείρησης «ΚΑΠΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΕ»
στο Κιλκίς. τόµ. Ι, σ. 7151, 7152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7275, 7276.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8524-8526.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8553.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: α) "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα του Αθλητισµού µεταξύ
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισµού
της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου" και β) "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του
Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεότητας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας του Ιράκ". τόµ. ΙΒ,
σ. 8599.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης
και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου". τόµ. ΙΓ, σ. 9723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9726, 9729,
9735, 9738.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10312-10314, 10341.
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 224, 226, 227, 228, 231, 409, 410, 703, 704,
707, 710, 711, 720, 722, τόµ. Β, σ. 779, 799, 802, 811,
1242, 1477, 1478, 1481, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487,
1489, τόµ. Γ, σ. 1865, 1866, 1867, 1868, 2052, 2053,
2055, 2064, 2071, 2072, 2076, 2082, 2372, τόµ. Δ, σ.
2432, 2433, 2435, 2436, 2627, 2628, 2840, 2884, 2885,
2886, 2892, 2893, 2894, 2895, τόµ. Ε, σ. 3368, 3369,
3372, 3373, 3374, 3428, 3429, 3434, 3435, 3436, 3437,
3443, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3683, 3684, 3685,
3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3700, 3702, 3720,
3723, τόµ. ΣΤ, σ. 4446, 4450, 4529, 4530, 4573, 4574,
4576, 4579, 4580, 4689, τόµ. Ζ, σ. 4927, 4928, 4929,
4930, 4953, 4956, τόµ. Η, σ. 5511, 5514, 5515, 5518,
5519, 5520, 5522, 5523, 5524, 5526, 5755, 5756, 5757,
5759, 5760, 5761, 5762, 5763, 5764, 5854, 5855, 5857,
5861, 5875, 5876, τόµ. Θ, σ. 6276, 6277, 6280, 6285,
6288, 6289, 6392, 6393, 6842, 6845, 6949, 6951, 6952,
6962, τόµ. Ι, σ. 7129, 7325, 7326, 7332, 7333, 7334,
7338, 7339, 7340, 7341, 7735, 7737, τόµ. ΙΑ, σ. 7830,
7832, 7833, 7834, 7835, 8041, 8042, 8043, 8044, 8046,
8047, 8052, 8059, 8061, τόµ. ΙΒ, σ. 8724, 8725, 8726,
8728, 8731, 8732, 8733, 8748, 8772, τόµ. ΙΓ, σ. 9600,
9606, 9701, τόµ. ΙΔ, σ. 10227, 10484, 10485, 10490,
10491, 10494, 10495, τόµ. ΙΔ, σ. 10549, 10553, 10558,
10563, τόµ. ΙΕ, σ. 10776, 10786, 10791, 11032, 11033,
11034, 11036, 11038, 11039, 11152, 11154, 11156, τόµ.
ΙΣΤ, σ. 11561, 11562, 11563, 11565, 11566, 11567,
11568, 11569, 11627, 11749, 11753, 11755, 11756,
11757, 11758, 11759, 11762.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Υποδοµών και Μεταφορών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική
νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014
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για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις
πρατηρίων παροχής καυσίµων και ενέργειας και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2072, 2082, 2084.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Γ, σ. 2082, τόµ. Δ, σ. 2435.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την κατάθεση τροπολογίας που αφορά το ΕΣΠΑ,
λίγο πριν την ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: «Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση
οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ,
σ. 2373.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,2,3 και 4 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ. Δ,
σ. 2717.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 217".
τόµ. Δ, σ. 3188.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων στη Μεσοχώρα του
Νοµού Τρικάλων. τόµ. ΣΤ, σ. 4440.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την πορεία των έργων και των µελετών για το 5ο
ΣΕΣ (ΕΣΠΑ) στο Νοµό Φλώρινας. τόµ. ΣΤ, σ. 4451.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την µετονοµασία του Τµήµατος Διαχείρισης, Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστηµίου Πατρών, µε έδρα το Αγρίνιο, σε Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. τόµ. ΣΤ, σ.
4497.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της
Αλβανίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της
Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου
Πρεσπών». τόµ. Ζ, σ. 4955.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Αθανασίου Καββαδά και Ελένης Αυλωνίτου. τόµ. Ζ, σ. 5114.

Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις αναγνωρίσεις του Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης σε µεταπτυχιακά από ιδιωτικά πανεπιστήµια της Κύπρου και της Ιταλίας και τις συµπράξεις µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας µας. τόµ. Η, σ. 5673.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει
προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3
του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «περί Ποινικής
ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο την διερεύνηση
των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την
Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ
2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ
ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες
που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά
µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας
στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και
της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3
του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του
άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6559.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την επικινδυνότητα του εθνικού δικτύου Αµφιλοχίας - Λευκάδας - Πρέβεζας - Ηγουµενίτσας. τόµ. Θ, σ.
6843, 6844, 6845.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την κατάθεση προτάσεων ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εξωδικαστικός µηχανισµός στήριξης οφειλών επιχειρήσεων".
τόµ. Ι, σ. 7340.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «ανεφάρµοστος ο αντικαπνιστικός νόµος». τόµ. Ι, σ.
7736.
Οµιλία του (Προεδρεύων) στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΑ, σ. 8305.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: "Διασταυρωτικοί έλεγχοι ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας". τόµ. ΙΒ, σ. 8869.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 8869,
8882.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’ και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9823.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Άµυνας κ. Γιάννου Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµο-
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σίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α
Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον
ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση, κατόπιν και του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κανονισµού
της Βουλής και άρθρα του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη
των Υπουργών", όπως ισχύουν, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α
του Κανονισµού της Βουλής». τόµ. ΙΓ, σ. 9916.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10496.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της
Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10550, 10551.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού. τόµ. Β, σ. 1586.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του Ολυµπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλο Αττικής. τόµ. Ε, σ. 3615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3652.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. τόµ.
Ζ, σ. 4901, 4902, 4903.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "αδικαιολόγητη καθυστέρηση του Υπουργείου στο αίτηµα του Δήµου Κιλκίς για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση και Αναβάθµιση του Εθνικού Σταδίου Κιλκίς"». τόµ. Ι, σ. 7445, 7446.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: α) "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα του Αθλητισµού µεταξύ
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισµού
της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου" και β) "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του
Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεότητας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας του Ιράκ". τόµ. ΙΒ,
σ. 8600.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9515,
9516, 9518.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9515, 9516-9518, 9526, 9530,
9537, 9558.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Παρέµβασή του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό
και πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 384.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 389,
390, τόµ. Β, σ. 1471, τόµ. Δ, σ. 3179, τόµ. Θ, σ. 6552
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 389, 390,
τόµ. Β, σ. 1472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 698.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β, σ. 1471, τόµ. Θ,
σ. 6552, 6553.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης». τόµ. Β, σ.
1471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1471, 1486, 1487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3108, 3109, 3110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3438.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4576, 4577.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέ-
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ρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ 2013/125,
ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε
συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν. 1608/1950)
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά
την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην
πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Θ, σ. 6550, 6552, 6553.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το «δηµοσίευµα περί πραγµατοποίησης επίσκεψης στη Βενεζουέλα, το 2013, του τότε Διευθυντή του
γραφείου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και νυν Υπουργού
Ψηφιακής Πολιτικής». τόµ. Θ, σ. 6885, 6886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8031-8033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8708-8710.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10944.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και
οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων
στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11930.
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήξη αδικαιολόγητης «οµηρίας» των εργαζόµενων του Δήµου Ηρακλείου οι οποίοι κρίθηκαν επιτυχόντες µέσω διαγωνισµών
ΑΣΕΠ. τόµ. Α, σ. 617.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προσθήκη και τη µοριοδότηση γνώσης της νοηµατικής γλώσσας
στις προσλήψεις µέσω ΑΣΕΠ τόµ. Α, σ. 635, 636.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 703,
τόµ. Γ, σ. 2182, 2183, 2185, 2185, τόµ. ΙΕ, σ. 10846, τόµ.
ΙΣΤ, σ. 11454.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 705.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 915, 916.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον προβληµατισµό και την ανησυχία για τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, για
το δηµογραφικό της χώρας και ιδιαίτερα του Έβρου. τόµ.
Β, σ. 1015, 1016.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. τόµ. Β, σ.
1584.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Επικρατείας. τόµ.
Β, σ. 1586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2182, 2183, 2184, 2192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10846, 10847.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11454, 11455.
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 2835, 2842-2844.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2927,
3138, 3183, τόµ. Ε, σ. 3579, 3580, τόµ. ΣΤ, σ. 4151, τόµ.
ΙΑ, σ. 7969.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ, σ. 2994, 2995, 3042, 3044.
Αναφορά του στο διάγγελµα του Πρωθυπουργού, µε το
οποίο ανακοίνωσε τη διανοµή του πλεονάσµατος στους χαµηλοσυνταξιούχους, καθώς και την αναστολή του ΦΠΑ στα
νησιά τα οποία πλήττονται από το προσφυγικό, καλύπτοντας έτσι όλο το πλεόνασµα του 2016, το οποίο είχε κερδίσει ο Προϋπολογισµός του 2016. τόµ. Δ, σ. 3042, 3044.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3538-3540, 3580, 3632,
3640, 3651, 3687, 3689, 3700.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος εκπρόθεσµων τροπολογιών που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδή-
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λωτων εισοδηµάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ.
3700.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3783, 3787.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί
του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ.
4105 - 4107, 4124, 4143, 4157, 4158.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων.
τόµ. Ι, σ. 7378.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7953, 7972.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ.
8409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8518-8521, 8542.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8722, 8724.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΓ, σ. 9697.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10553.
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2882.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11128.
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για την εκλογή δύο Κοσµητόρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Κοσµήτορα από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς
και τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοι-

νοβουλευτική Οµάδα, ενός από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα και ενός από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. Α, σ. 12.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 234.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 651.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απαξίωση των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων. τόµ. Β, σ. 996,
997.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1056,
τόµ. Η, σ. 5755, τόµ. Θ, σ. 6258, 6530, τόµ. ΙΑ, σ. 7835
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιµάκιου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικό
Πόλεµο [Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)]
προς υποστήριξη του NATO, µεταξύ του Υπουργού Άµυνας
της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Πολωνίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του
Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης
Μετασχηµατισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1056,
1057, 1059, 1065, 1066.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος
Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
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της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1612, 1623, 1624.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών
συµβάσεων, κατά την από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2123, 2124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύ-

ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3094.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος εκπρόθεσµων τροπολογιών που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ.
3641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3641, 3642.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά «µε την κατασπατάληση ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης-ακατάλληλη σίτιση προσφύγων». τόµ. Ζ, σ. 4921, 4922.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων
µε το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό στον Τοµέα Ανταλλαγής
και Εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάµεων και άλλες διατάξεις" και β) "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αρµενίας". τόµ. Η, σ. 5755, 5763, 5764, 5765.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απαξίωση των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων (ΕΑΣ) µε την παραχώρηση της καταστροφής παλαιών πυροµαχικών σε ιδιώτη. τόµ. Θ, σ. 6256, 6258.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και
οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ 2013/125,
ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε
συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν. 1608/1950)
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά
την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην
πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγρά-
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φου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Θ, σ. 6530, 6531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των τελών που
συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς
πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις".
τόµ. Θ, σ. 6595.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της ψήφιση επί των προτάσεων που κατέθεσαν α) ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης
(Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014 και β) ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της
διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το
1996 µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7079.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά
µε τη συνεργασία στον τοµέα αµυντικών εξοπλισµών, συστηµάτων και υπηρεσιών". τόµ. ΙΑ, σ. 7835, 7836.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7983, 7984.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7984.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Πρόταση αξιοποίησης πρώην Στρατιωτικού Νοσοκοµείου 409». τόµ.
ΙΔ, σ. 10410, 10411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11297.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου

Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11906.
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Παρέµβασή του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό
και πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2865.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη
και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3460.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. Ζ, σ. 4829.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4829, 4830.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5419.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Άνευ προηγουµένου καθυστέρηση στην αξιοποίηση του προγράµµατος
αγροτικής ανάπτυξης ΠΑΑ 2014 - 2020 και του συνόλου
των χρηµατοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
τόµ. Ι, σ. 7754, 7755.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7755,
τόµ. ΙΑ, σ. 8041.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει, συµφωνεί και εκτελεί τη
χρεοκοπία της ΔΕΗ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11993.
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 246.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3034.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναθεώρηση των φορολογικών διατάξεων που αφορούν σε φορολογική αντιµετώπιση ακινήτων εντός περιοχών που έχουν ενταχθεί σε σχέδιο πόλης, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η
πράξη εφαρµογής. τόµ. ΣΤ, σ. 4500, 4501.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4501,
4659, τόµ. ΙΑ, σ. 7911.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των δράσεων των ΜΚΟ, στη διαδικασία υποδοχής
και περίθαλψης προσφύγων και υπηκόων τρίτων χωρών εισερχοµένων στην Ελλάδα. τόµ. ΣΤ, σ. 4657, 4658, 4659.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις πιστώσεις
του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο αγροτικής χρήσης. τόµ. Ζ, σ. 5350, 5351.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Εργαζόµενοι και συνταξιούχοι βιώνουν καθηµερινά τα κενά και τα
βάρη του νέου ασφαλιστικού». τόµ. Η, σ. 5689, 5733,
5734.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των τελών που
συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς
πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις".
τόµ. Θ, σ. 6611.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6966.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6990.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προτάσεις - αιτήµατα των Δήµων των Μεσογείων ενόψει της διαβούλευσης για την ανανέωση της σύµβασης του Διεθνούς
Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» µε το ελληνικό Δηµόσιο για την περίοδο 2025-2055. τόµ. ΙΑ, σ. 7883,
7884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11435, 11436.
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2999.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής µε θέµα: «Αιτήµατα και προτεραιότητες για την ισότητα των φύλων σε έναν κόσµο που αλλάζει: Υγεία, Εργασία και Έµφυλη Βία». τόµ. Η, σ. 5624.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 8141.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11074.
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 161,
163, 171, τόµ. Γ, σ. 2133, τόµ. Δ, σ. 2654, 2657, τόµ. Ε, σ.
3363, 3391, 3784, 3785, τόµ. ΣΤ, σ. 4527, 4548, 4579,
τόµ. Ζ, σ. 5032, 5033, τόµ. Η, σ. 5855, 5874, 5875, 5876,
τόµ. Θ, σ. 6522, 6523, 6525, τόµ. Ι, σ. 7088, 7093, τόµ. ΙΑ,
σ. 7904, 7913, 8033, 8034, 8042, 8043, τόµ. ΙΒ, σ. 8677,
8679, 8680, 8681, τόµ. ΙΓ, σ. 9505, 9698, τόµ. ΙΔ, σ.
10425, 10491, 10499, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11741, 11753.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής
Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Α, σ. 163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 163, 171, 200, 203, 204,
226, 227.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων
της και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 824, 825.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2132, 2133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2650, 2654,
2657, 2658.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-
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ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2903, 2904.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και
εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3390, 3391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3783, 3785.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δολοφονική επίθεση συµµορίας κατά του Γραµµατέα ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε, σ. 4040, 4041.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς
το Δηµόσιο». τόµ. ΣΤ, σ. 4506, 4512, 4514, 4523, 4524.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4579, 4580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5032, 5033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5851,
5861, 5874, 5875, 5876.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις σχεδιαζόµενες αλλαγές στο νοµικό πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. τόµ. Η, σ. 5961.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, µε θέµα: «Προβλήµατα στο χώρο της Υγείας». τόµ.
Η, σ. 6215.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Προτίθεστε να ανοίξετε το χωροταξικό του Καλλικράτη;» τόµ. Θ, σ. 6267,
6273.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003

«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ 2013/125,
ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε
συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν. 1608/1950)
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά
την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην
πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Θ, σ. 6521, 6522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των τελών που
συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς
πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις".
τόµ. Θ, σ. 6617, 6618.
Παρέµβασή του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων,
κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του
κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη
διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7096.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Η αυτοδιοίκηση στο στόχαστρο της Κυβέρνησης». τόµ. Ι, σ. 7806,
7807, 7813, 7815, 7824, 7825, 7826, 7827.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7896, 7913, 7916, 7925, 7994, 8040,
8041, 8042, 8043, 8045, 8046, 8084, 8111, 8118.
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Οµιλία του επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 7913, 7916.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7925,
τόµ. ΙΓ, σ. 9697, 9698, 9699.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση και ψήφιση εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, καθώς και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ, σ. 8678.
Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ, σ. 8681, 8682.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης
Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας
για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8731, 8732.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9514, 9531, 9538, 9539,
9540.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΓ, σ. 9698.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’ και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9835.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Άµυνας κ. Γιάννου Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α
Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση, κατόπιν και του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κανονισµού
της Βουλής και άρθρα του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη
των Υπουργών", όπως ισχύουν, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α
του Κανονισµού της Βουλής». τόµ. ΙΓ, σ. 9918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύ-

δρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10428, 10429, 10430, 10445, 10446, 10452, 10460,
10495.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10935.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11162, 11163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11292, 11293.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11724, 11725, 11726, 11736, 11737, 11738,
11740, 11741.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11752.
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 240.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 799,
893, τόµ. Θ, σ. 6863, τόµ. Ι, σ. 7811, τόµ. ΙΑ, σ. 8022,
8037, τόµ. ΙΒ, σ. 8732, τόµ. ΙΔ, σ. 10568, τόµ. ΙΣΤ, σ.
11655, 11656.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 801, 802, 890, 893, 894.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,2,3 και 4 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
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2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ. Δ,
σ. 2697.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2864, 2881, 2882.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3641, 3667.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς
το Δηµόσιο». τόµ. ΣΤ, σ. 4510.
Παρέµβασή της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, µε θέµα: «Ερώτηµα αναφορικά µε το Eurogroup».
τόµ. Η, σ. 5467.
Παρέµβασή της στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και
επ. του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.
3126/2003 «περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ
ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ
ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους
ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη
Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος
και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6542, 6548.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας, σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφω-

νίας Επανεισδοχής µεταξύ της Ρωσικής Οµοσπονδίας και
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ης Μαΐου 2006". τόµ. Θ,
σ. 6863.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των προτάσεων που κατέθεσαν: α) ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον
χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014 και β) ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7131.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Η αυτοδιοίκηση στο στόχαστρο της Κυβέρνησης». τόµ. Ι, σ. 7811,
7813, 7814.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8014, 8021, 8022, 8097, 8098, 8109.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ.
8382.
Παρέµβασή της στην ειδική συνεδρίαση της Βουλής, αφιερωµένη στη µνήµη του πρώην Πρωθυπουργού και Επιτίµου Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. τόµ. ΙΒ, σ. 8595.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης
Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας
για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8732.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’ και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9833.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Άµυνας κ. Γιάννου Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α
Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση, κατόπιν και του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κανονισµού
της Βουλής και άρθρα του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη
των Υπουργών", όπως ισχύουν, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α
του Κανονισµού της Βουλής». τόµ. ΙΓ, σ. 9915.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
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Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10567, 10568, 10569, 10579.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10830, 10838.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό
σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11246.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11289, 11291,
11293.
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 5, 349,
354, 355, 356, 357, 358, 359, 361, 375, 376, 377, 378,
379, 380, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391,
392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 403, 404,
405, τόµ. Δ, σ. 2805, 2809, 2811, 2812, 2813, 2820,
2899, 2903, 2904, 2908, 2909, 3001, 3003, 3007, 3008,
3009, 3010, 3011, 3013, 3163, 3173, 3174, 3176, 3179,
3180, 3181, 3183, 3184, 3185, τόµ. Ε, σ. 3419, 3420,
τόµ. ΣΤ, σ. 4053, 4054, 4056, 4057, 4062, 4065, 4068,
4080, 4082, 4083, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089, 4090,
4548, 4549, 4550, 4554, 4555, 4556, 4557, 4559, 4560,
4561, 4562, 4587, 4588, 4589, 4591, 4592, 4593, 4594,
4595, 4600, 4602, 4606, 4607, 4609, 4617, 4618, 4622,
4623, 4624, 4626, 4627, τόµ. Ζ, σ. 4891, 4895, 4896,
5073, 5075, 5079, 5081, 5082, 5083, 5459, 5460, 5461,
5463, 5468, τόµ. Η, σ. 5499, 5503, 5505, 5506, τόµ. Θ, σ.
6527, 6528, 6529, 6530, 6533, 6534, 6539, 6540, 6541,
6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6548, 6549, 6550, τόµ. Ι,
σ. 7086, 7087, 7089, 7099, 7100, 7101, 7102, 7103,
7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7121, 7122, 7124, 7125,
7129, 7345, 7346, 7347, 7348, 7349, 7350, 7351, 7357,
τόµ. ΙΑ, σ. 7895, 8075, 8077, 8078, 8080, 8086, 8087,
8088, 8091, 8093, 8094, 8095, 8096, 8097, 8098, 8100,
8101, 8102, 8103, 8104, 8106, 8107, 8080, τόµ. ΙΒ, σ.
8595, 8596, 8726, τόµ. ΙΓ, σ. 9453, 9455, 9457, 9458,
9459, 9460, 9677, 9682, 9683, 9684, 9686, 9687, 9692,
9698, 9699, 9704, 9706, 9707, 9708, 9709, 9710, 9712,
9713, 9714, 9883, τόµ. ΙΔ, σ. 10081, 10087, 10091,
10094, 10096, 10099, 10115, 10419, τόµ. ΙΕ, σ. 10832,
10833, 10834, 10835, 10836, 10838, 10839, 11137,
11139, 11145, 11146, 11147, 11149, 11151, τόµ. ΙΣΤ, σ.
11883, 11884, 11885, 11907, 11908, 11909, 11913,
11914, 11915, 11916, 11917.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. Α, σ. 409.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της

Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης». τόµ. Β, σ.
1472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1472, 1490-1492, 1517.
Οµιλία του στη συζήτηση για α) την έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2015, β) την
ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2017 και γ) την τροποποίηση της υπ’
αριθµ. 5284/3670 (ΦΕΚ 115Α’/23-5-2013) απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής. τόµ. Γ, σ. 1822.
Οµιλία του επί της κατάθεσης από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Χουλιαράκη του κρατικού προϋπολογισµού του 2017. τόµ. Γ, σ. 1903.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2908,
τόµ. ΙΒ, σ. 8726.
Ανακοίνωση του σχετικά µε την απόδοση 5 εκατοµµυρίων ευρώ για την αντιµετώπιση της προσφυγικής κρίσης.
τόµ. Δ, σ. 3169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3419, 3420.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής». τόµ. Ε, σ. 3969.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Χ. Παππά, Κ.
Μπαρµπαρούση, Ε. Ευάγγελου Βενιζέλου, Σ. Θεωδωράκη,
Α. Παπαρήγα, Φ. Γεννηµατά και Δ. Κουτσούµπα. τόµ. ΣΤ,
σ. 4236.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο
148 του Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων
µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25
Ιανουαρίου του 2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4560, 4588, 4624.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης των επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Πρωθυπουργό. τόµ. Η, σ. 5464, 5465.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, γα τα εβδοµήντα χρόνια της Ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα και λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του 2017 ως έτος Δωδεκανήσου. τόµ. Η, σ. 5499.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
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παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ 2013/125,
ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε
συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν. 1608/1950)
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά
την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην
πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Θ, σ. 6506.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της ψήφιση επί των προτάσεων που κατέθεσαν α) ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης
(Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014 και β) ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της
διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το
1996 µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7129.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8087, 8088.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ.
8395, 8396.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Βουλής, αφιερωµένη στη µνήµη του πρώην Πρωθυπουργού και Επιτίµου
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. τόµ. ΙΒ, σ. 8587.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση και ψήφιση εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, καθώς και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ, σ. 8678.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανο-

νισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106/Α’/24.6.1987)
και Μέρος Β- (ΦΕΚ 51/Α’/10.4.1997), όπως ισχύουν». τόµ.
ΙΓ, σ. 9411-9413, 9414.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10.3.2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9880, 9883,
9884.
Οµιλία του σύµφωνα µε το άρθρο 51 παρ. 4 του Κανονισµού της Βουλής, σχετικά µε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας
µεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας, για την πρόσβαση
στο υλικό του «Φακέλου της Κύπρου». τόµ. ΙΔ, σ. 10100,
10115, 10142.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων
Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10429, 10477.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11165-11167.
Αναφορά του στην Παγκόσµια Ηµέρα Δηµοκρατίας. τόµ.
ΙΣΤ, σ. 11647.
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 827.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 828.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον συντελεστή ΦΠΑ 24% για τα ζώντα παραγωγικά ζώα. τόµ. Β, σ.
984, 985.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2366.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ, σ. 2966.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και ε-
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φαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3389.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ελληνοποίηση προϊόντων ζωικής προέλευσης. τόµ. ΣΤ, σ. 4441,
4442.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επικείµενη εκκαθάριση ανενεργών αγροτικών συνεταιρισµών και
την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων τους. τόµ. Θ,
σ. 6433, 6434.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7002.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8377.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10928.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11480.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 257.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1548,
τόµ. Γ, σ. 1607, 1608, 1818, τόµ. Δ, σ. 2853, 2885, 2993,
2994, 3001, τόµ. Ε, σ. 3309, 3310, 3329, 3391, 3429,
3434, τόµ. Η, σ. 5685, 5723, 5735, τόµ. ΙΑ, σ. 7997, τόµ.
ΙΒ, σ. 8632, 8772, τόµ. ΙΓ, σ. 97, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11415,
11429, 11517, 11521, 11545, 11551, 11562, 11566,
11567, 11694.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Το ασφαλιστικό δεν λύνεται µε περικοπές, ψέµατα και προπαγάνδα».
τόµ. Β, σ. 1548, 1549, 1554, 1555.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος
Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συ-

νεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1608, 1620, 1621, 1623.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών
συµβάσεων, κατά την από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1608, 1620.
Οµιλία του στη συζήτηση για α) την έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2015, β) την
ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βου-

198
λής οικονοµικού έτους 2017 και γ) την τροποποίηση της υπ’
αριθµ. 5284/3670 (ΦΕΚ 115Α’/23-5-2013) απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής. τόµ. Γ, σ. 1815, 1820.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2014" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Γ, σ. 1820.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για
καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και
την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ
και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Γ,
σ. 1968-1970.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2858-2860.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ, σ. 2974, 2975, 2980, 2993, 2995,
2996.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2993,
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11521.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3309, 3310, 3318, 3324, 3328,
3329, 3330, 3412, 3413, 3424, 3428, 3429.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Εργαζόµενοι και συνταξιούχοι βιώνουν καθηµερινά τα κενά και τα
βάρη του νέου ασφαλιστικού». τόµ. Η, σ. 5685, 5721,
5723, 5738, 5739, 5740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7974, 7996, 8000, 8001.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». τόµ. ΙΒ, σ. 8644, 8645.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση και ψήφιση εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, καθώς και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ, σ. 8693.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8693-8695, 8719, 8772.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επικοινωνία του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου
µε τον ισοβίτη κ. Γιαννουσάκη». τόµ. ΙΓ, σ. 9451.

Παρέµβασή του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ.
9704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11300.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11415, 11416, 11417, 11421, 11428, 11432, 11452,
11470, 11516, 11521, 11532, 11545, 11549, 11567,
11568.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων, αλαλούµ µε
τις εισφορές και τα µπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11693, 11694.
Γ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 637-639, 683.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. τόµ. Β, σ. 1585.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής. αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ, σ. 1883.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση της αναβάθµισης των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Τ.Ε.Ι.). τόµ. Δ, σ. 2769, 2770.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την αναβάθµιση και την εύρυθµη
λειτουργία του τµήµατος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας µε έδρα
τον Πύργο. τόµ. Δ, σ. 2771, 2772.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3079, 3083.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις µεταγραφές Ελλήνων Φοιτητών στην Ελλάδα από το Ιταλικό Πανεπιστήµιο της πόλης του Καµερίνο. τόµ. Ε, σ. 3304, 3305.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απαξίωση του Ελληνικού Δηµόσιου Πανεπιστηµίου. τόµ. Ε, σ.
3935, 3936.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µετεγκατάσταση του ΤΕΙ Κιλκίς σε νέο κτίριο. τόµ. Ε, σ. 3936,
3937.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη στέγαση των σπουδαστών στο ΤΕΙ Ηπείρου. τόµ.
Ε, σ. 3938, 3939.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποχρηµατοδότηση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. τόµ.
ΣΤ, σ. 4096, 4097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί
του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ.
4121, 4122.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την µετονοµασία του Τµήµατος Διαχείρισης, Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστηµίου Πατρών, µε έδρα το Αγρίνιο, σε Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. τόµ. ΣΤ, σ.
4497, 4498.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη
των κενών των εκπαιδευτικών στο Γυµνάσιο Μοιρών του
Δήµου Φαιστού. τόµ. ΣΤ, σ. 4498, 4499.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατ’ εξαίρεση αποδοχή των αιτήσεων για τους µετεγγραφέντες
σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(ΤΕΙ). τόµ. Ζ, σ. 4780, 4781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4791, 4794, 4795,
4797, 4801, 4802, 4803, 4804, 4808, 4809, 4810, 4813,
4819, 4823, 4824, 4842, 4843, 4848, 4849, 4850, 4851,
4852, 4853, 4855, 4859, 4861, 4862, 4863.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4823,
τόµ. Θ, σ. 6488, τόµ. ΙΑ, σ. 8362, 8380, 8381, 8382, 8429,
τόµ. ΙΒ, σ. 9075, 9077, τόµ. ΙΔ, σ. 10287, τόµ. ΙΕ, σ.
10746, 10747, 10756, 10784, 10805, τόµ. ΙΕ, σ. 10824,
10836, 10839, 10852, 10859, 10889, 10903, 10907,
10908.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων. τόµ. Ζ, σ. 5010, 5011.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αναγνωρίσεις του Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης σε µεταπτυχιακά από ιδιωτικά πανεπιστήµια της Κύπρου και της Ιταλίας και τις
συµπράξεις µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας
µας. τόµ. Η, σ. 5672, 5673.
Αναφορά του στην υποχρέωση καθιέρωσης µαθήµατος
οδικής ασφάλειας στα σχολεία. τόµ. Θ, σ. 6447.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των τεσσάρων
νέων παιδιών σε αυτοκινητιστικό δυστύχηµα στον Εύοσµο
Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ, σ. 6447.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του
Κόµµατός του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά
το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα
153 και επ. του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν. 3126/2003 «περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011,
µε αντικείµενο την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την
οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ
ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ
ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους
ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη
Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων

του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος
και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6487, 6488.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των τελών που
συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς
πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις".
τόµ. Θ, σ. 6574, 6575.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον επανακαθορισµό των εισακτέων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε
βάση ακαδηµαϊκά και ορθολογικά κριτήρια. τόµ. Θ, σ.
6653, 6655.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχιούχων
ΤΕΙ. τόµ. Θ, σ. 6656, 6657, 6658.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα «αντισυνταγµατικά και εξωακαδηµαϊκά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων Μελών ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο».
τόµ. Θ, σ. 6659, 6660, 6661.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραβίαση ισότητας στις πανελλήνιες εξετάσεις και την άρνηση
ίδρυσης ξενόγλωσσων τµηµάτων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. τόµ. Ι, σ. 7149, 7151.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΑ, σ. 8306.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8363,
8370, 8372, 8374, 8375, 8376, 8381, 8382, 8395, 8397,
8401, 8407, 8409, 8423, 8429, 8430.
Αναφορά του στην τροµοκρατική ενέργεια ενάντια στον
πρώην Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήµο και καταδίκη
αυτής. τόµ. ΙΑ, σ. 8429.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «καταδίκη µαθητών του 1ου Γυµνασίου Ρεθύµνου σε «κοινωνική
εργασία», λόγω της συµµετοχής τους σε µαθητικές κινητοποιήσεις». τόµ. ΙΒ, σ. 8846, 8847.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: "Να ανοίξει τώρα ξανά το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης για όσους δεν πρόλαβαν". τόµ. ΙΒ, σ. 8847,
8848.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διατήρηση στην κατηγορία των «δυσπρόσιτων» των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των Σαπών και του
Ιάσµου Ροδόπης. τόµ. ΙΒ, σ. 8849.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «ανησυχητικές
διαστάσεις λαµβάνει η υποβάθµιση της Κλασσικής Παιδείας στην Ελλάδα». τόµ. ΙΒ, σ. 8850, 8851.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
δελτίου ειδικού εισιτηρίου για τους φοιτητές που φοιτούν
µέσω κατατακτηρίων εξετάσεων για δεύτερο πτυχίο καθώς
και για τους φοιτητές του ΕΑΠ τόµ. ΙΒ, σ. 9073, 9074,
9075.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση σχολικών µονάδων ορεινών, αποµακρυσµένων και νησιωτικών περιοχών. τόµ. ΙΒ, σ. 9075.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Αυθαίρετη
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και παράνοµα διακριτική µεταχείριση υποψηφίων µελών
Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) σε
προκηρύξεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ). τόµ. ΙΒ, σ. 9076, 9077.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη κατάργηση ή αναστολή λειτουργίας του 12ου Δηµοτικού Σχολείου του Δήµου Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ, σ. 9077, 9078.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Ο θεσµός και
η λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών". τόµ. ΙΒ, σ. 9079,
9080.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις άδειες
των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΔ, σ. 10287,
10288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10744, 10746, 10747, 10756, 10757,
10774-10776, 10776, 10778, 10784, 10785, 10789,
10790, 10793, 10797, 10798, 10805, 10806, 10810,
10822, 10823, 10824, 10832, 10844, 10845, 10857,
10859, 10862, 10863, 10865, 10880, 10882, 10884,
10885, 10891, 10902, 10903, 10908-10910, 10912,
10913, 10916, 10917.
Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
κ. Α. Λοβέρδο, επί των άρθρων 44 παράγραφος 3 και 32
παράγραφος 6 και 7 του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ. 10754, 10756, 10757.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση επειγουσών αναγκών στα σχολεία των Δήµων Αχαρνών και Φυλής. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11399,
11400.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Δάνειο ύψους 138 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) για την κατασκευή και ανακαίνιση κτηρίων και
εγκαταστάσεων σε ΑΕΙ». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11401, 11402.
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 84, τόµ.
Ε, σ. 3687, 3691, τόµ. ΙΕ, σ. 11135.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1493.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3096.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός
Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών,
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν.
4270/2014 και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3681.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4855.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων

και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5412.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, για τα εβδοµήντα χρόνια της Ενσωµάτωσης της
Δωδεκανήσου στην Ελλάδα και λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του 2017 ως έτος Δωδεκανήσου. τόµ. Η, σ.
5501.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8529.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Με ποιο χρονοδιάγραµµα θα στελεχωθεί και θα λειτουργήσει η µονάδα
εντατικής νοσηλείας νεογνών στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου;» τόµ. ΙΔ, σ. 10295, 10296.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11135.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Οµιλία της στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό και
πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 364-367, 399.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 398,
τόµ. ΣΤ, σ. 4062, 4606, τόµ. Ι, σ. 7116, τόµ. ΙΑ, σ. 8094,
8095, 8104, 8106, 8107, τόµ. ΙΕ, σ. 10839, τόµ. ΙΣΤ, σ.
11679, 11682.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3163-3166.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη
και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3469.
Οµιλία της στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά
µε τον πρωτογενή τοµέα και τους αγρότες. τόµ. ΣΤ, σ.
4059-4062, 4086, 4087.
Οµιλία της στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατα-
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τέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4589, 4590, 4591, 4592, 4603, 4607.
Οµιλία της στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7116-7118.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8104-8106.
Οµιλία της στην ειδική συνεδρίαση της Βουλής, αφιερωµένη στη µνήµη του πρώην Πρωθυπουργού και Επιτίµου
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. τόµ. ΙΒ, σ. 8590.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την πολύµηνη καθυστέρηση της συζήτησης της πρότασης νόµου,
αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα
- ενίσχυση κοινωνικής προστασίας και ένταξης», σε σχέση
µε την ηµεροµηνία κατάθεσής της. τόµ. ΙΒ, σ. 8639.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». τόµ. ΙΒ, σ. 8639-8641.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8713.
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του
Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΓ, σ. 9687-9989, 9713.
Οµιλία της στη συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο 142Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση
του Σώµατος σχετικά µε τις εξελίξεις στη διαπραγµάτευση
για το Κυπριακό ζήτηµα. τόµ. ΙΔ, σ. 10085, 10095, 10100.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΔ, σ. 10100.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10839-10841.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες

ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11137-11139.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων, αλαλούµ µε
τις εισφορές και τα µπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11682.
Οµιλία της στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11891-11893.
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 672.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 816.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2874.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ, σ. 10090.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11434.
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1948,
τόµ. Ι, σ. 7094, τόµ. ΙΑ, σ. 8535, τόµ. ΙΔ, σ. 10558, 10579,
10613.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για
καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και
την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και
2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010,
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Γ, σ. 1951-1953, 1980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 2835-2837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3569.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Εργαζόµενοι και συνταξιούχοι βιώνουν καθηµερινά τα κενά και τα
βάρη του νέου ασφαλιστικού». τόµ. Η, σ. 5726.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
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βουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των
τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6580, 6581.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7093, 7094.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 8131.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9869.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10550, 10551.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10550, 10551, 10556-10558, 10579, 10603, 10604,
10613.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10603.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10905, 10906.

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 387, τόµ.
Γ, σ. 2134, 2135, τόµ. ΣΤ, σ. 4516, τόµ. Θ, σ. 6676.
Διορισµός της στη θέση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. τόµ. Β, σ. 1585.
Παραίτησή της από τη θέση της Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. τόµ. Β, σ. 1585.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2109,
2113, 2118, 2140, 2167, 2172, 2176, 2177, τόµ. Δ, σ.
3018, τόµ. ΣΤ, σ. 4511, 4512, 4524, 4527, τόµ. Θ, σ.
6674, 6675, 6678.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2109-2111, 2113, 2118, 2119, 2140, 2141, 2167,
2173, 2176, 2178, 2186, 2189, 2192, 2194, 2199.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,2,3 και 4 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ. Δ,
σ. 2720.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3012, 3013, 3018.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3777, 3778, 3779.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς
το Δηµόσιο». τόµ. ΣΤ, σ. 4511, 4512-4514, 4516, 4524,
4525, 4526, 4527.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Αθανασίου Καββαδά και Ελένης Αυλωνίτου. τόµ. Ζ, σ. 5115.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προσλήψεις µε τη διαδικασία του άρθρου 63 ν.4430/2016. τόµ. Θ,
σ. 6665, 6666.
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Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµης τροπολογίας σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για εταιρική
σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών - µελών της αφενός και της Μογγολίας αφετέρου». τόµ. Θ, σ. 6674.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
- µελών της αφενός και της Μογγολίας αφετέρου». τόµ. Θ,
σ. 6674, 6675, 6678, 6679, 6681, 6687, 6688, 6689.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προσλήψεις στον κλάδο φύλαξης αρχαιολογικών χώρων και µουσείων. τόµ. Θ, σ. 6834, 6835.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7969, 7970.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον περιορισµό προσλήψεων σε όλους τους Φορείς και τα νοµικά πρόσωπα της Κεντρικής Διοίκησης. τόµ. ΙΒ, σ. 8880, 8881,
8882.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9543.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10767, 10768, 10769, 10772.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11723, 11724.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον προγραµµατισµό προσλήψεων κάθε ειδικότητας στους Δήµους
και τις καθυστερήσεις στην ενηµέρωση της Απογραφής.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11820, 11821.
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Παρέµβασή του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό
και πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 384, 393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 725.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 939.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 940,
τόµ. Γ, σ. 2113, 2124, τόµ. Ε, σ. 3788, τόµ. ΣΤ, σ. 4574,
τόµ. Θ, σ. 6676, τόµ. Ι, σ. 7340, 7824, τόµ. ΙΓ, σ. 9430,
τόµ. ΙΕ, σ. 10746, 10747, 10851, 10852, 11159.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκκίνηση
της διαδικασίας για την ιδιωτικοποίηση της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε., την παραχώρηση του οδικού της δικτύου και τα
ζητήµατα που προκύπτουν. τόµ. Β, σ. 1236, 1237, 1238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1504.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2118, 2119, 2124, 2140, 2143, 2186, 2191.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη καταβολή της βασικής ενίσχυσης σε χιλιάδες αγρότες. τόµ. Γ, σ.
2158.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3049, 3050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3778, 3779, 3785, 3788.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µετεγκατάσταση του ΤΕΙ Κιλκίς σε νέο κτίριο. τόµ. Ε, σ. 3936,
3937.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στις εκτιµήσεις ζηµιών από τον ΕΛΓΑ στον Νοµό Κιλκίς. τόµ. ΣΤ, σ. 4219, 4220.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς
το Δηµόσιο». τόµ. ΣΤ, σ. 4505, 4523, 4525.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4573, 4641.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση ανάγκη µετεγκατάστασης του Ειρηνοδικείου Κιλκίς. τόµ. ΣΤ,
σ. 4665, 4666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5041.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το τέλος επιτηδεύµατος σε µικρά χωριά. τόµ. Ζ, σ. 5352, 5353.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εσωτερικών: "Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής
του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του
κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις", και τη διαδικασία της νοµοθέτησης από την Κυβέρνηση. τόµ. Ζ, σ. 5365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥ-
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ΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5365-5367, 5382, 5405, 5432, 5434.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ώρα λήξης της συνεδρίασης, τη σειρά και τον χρόνο οµιλίας
των Βουλευτών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών: "Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του
Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών
πολιτικών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του
κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5386, 5387.
Οµιλία του στο σχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων
Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6293.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχεδιασµό για την κατάργηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς.
τόµ. Θ, σ. 6367.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµης τροπολογίας σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για εταιρική
σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών - µελών της αφενός και της Μογγολίας αφετέρου». τόµ. Θ, σ. 6673, 6674.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
- µελών της αφενός και της Μογγολίας αφετέρου». τόµ. Θ,
σ. 6679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7269, 7270,
7271.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "αδικαιολόγητη καθυστέρηση του Υπουργείου στο αίτηµα του Δήµου Κιλκίς για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση και Αναβάθµιση του Εθνικού Σταδίου Κιλκίς"». τόµ. Ι, σ. 7445, 7446.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Η αυτοδιοίκηση στο στόχαστρο της Κυβέρνησης». τόµ. Ι, σ. 7808,
7825.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση
πληρωµή των δικαιούχων παραγωγών βιολογικής γεωργίας
- κτηνοτροφίας του Νοµού Κιλκίς. τόµ. ΙΑ, σ. 7871.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7970, 7979.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
ενηµέρωσης για τη στέγαση προσφύγων στο Κιλκίς. τόµ.
ΙΑ, σ. 8468, 8469.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον περιορισµό προσλήψεων σε όλους τους Φορείς και τα νοµικά πρόσωπα της Κεντρικής Διοίκησης. τόµ. ΙΒ, σ. 8879, 8881,
8882.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Σχετικά µε
την έλλειψη σχεδίου και τη µη ανάληψη δράσεων για τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό της Ελλάδας». τόµ. ΙΓ, σ. 9430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9530, 9539.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΓ, σ. 9686.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9900.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση εκπρόθεσµων τροπολογιών και µη σχετικών µε το
θέµα του σχεδίου νόµου, κατά τη συζήτηση επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10741, 10742.
Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
κ. Α. Λοβέρδο, επί των άρθρων 44 παράγραφος 3 και 32
παράγραφος 6 και 7 του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ. 10753.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10753, 10766, 10767, 10768, 10769,
10781-10783.
Οµιλία του επί της ενστάσεως συνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: «Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11032, 11035, 11036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
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στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11445.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11737, 11744.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον προγραµµατισµό προσλήψεων κάθε ειδικότητας στους Δήµους
και τις καθυστερήσεις στην ενηµέρωση της Απογραφής.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11819, 11820, 11821.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει, συµφωνεί και εκτελεί τη
χρεοκοπία της ΔΕΗ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11997-11999, 12007.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1508, 1509.
Οµιλία του στη συζήτηση για α) την έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2015, β) την
ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2017 και γ) την τροποποίηση της υπ’
αριθµ. 5284/3670 (ΦΕΚ 115Α’/23-5-2013) απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής. τόµ. Γ, σ. 1818-1820.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1818,
τόµ. Δ, σ. 24, τόµ. Ε, σ. 3716, 3717, 3977, τόµ. ΣΤ, σ.
4121, 4122, 4152, 4520, 4622, τόµ. Η, σ. 5634, τόµ. Θ, σ.
6282, 6298, 6300, τόµ. Ι, σ. 7222, 7823, τόµ. ΙΑ, σ. 8370,
τόµ. ΙΒ, σ. 8701.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2267, 2268.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2435,
τόµ. Ι, σ. 7827, 7828.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά

µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2435, 2448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 2830, 2831-2833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3716.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής». τόµ. Ε, σ. 3966.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί
του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ.
4124.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς
το Δηµόσιο». τόµ. ΣΤ, σ. 4520.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4621, 4622.
Αναφορά του στη µνήµη του Ευάγγελου Μπασιάκου. τόµ.
Ζ, σ. 5107.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακραία κατάσταση των νησιών του Βορείου Αιγαίου, λόγω
αυξηµένων µεταναστευτικών ροών. τόµ. Η, σ. 5474, 5475,
5491, 5492.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής µε θέµα: «Αιτήµατα και προτεραιότητες για την ισότητα των φύλων σε έναν κόσµο που αλλάζει: Υγεία, Εργασία και Έµφυλη Βία». τόµ. Η, σ. 5626.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5634.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Εργαζόµενοι και συνταξιούχοι βιώνουν καθηµερινά τα κενά και τα
βάρη του νέου ασφαλιστικού». τόµ. Η, σ. 5729.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Σε αδιέξοδο η ενέργεια, κίνδυνοι για την κοινωνία και τη εθνική οικονοµία». τόµ. Η, σ. 6238, 6239.
Οµιλία του στο σχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων
Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6282, 6300.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6405.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ 2013/125,
ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε
συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν. 1608/1950)
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά
την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην
πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Θ, σ. 6514.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6962.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7091-7093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 72227224.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7305-7307.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Η αυτοδιοίκηση στο στόχαστρο της Κυβέρνησης». τόµ. Ι, σ. 7821,
7822, 7823, 7827, 7828.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7942.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8699-8701.
Εκλογή του ως Θ’ Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
9849.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. ΙΔ, σ. 10266, 10443, 10444, 10445, 10456, 10728,
10732, 10733, 10734, 10735, 10738, 10739, 10740, τόµ.
ΙΕ, σ. 11112, 11113, 11114, 11117, 11119, 11120,
11121, 11369, 11371, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11391, 11397, 11404,
11411, 11412, 11482, 11483, 11487, 11698, 11699,
11702, 11846, 11847, 11848, 11849, 11850, 11852,
11853, 11854, 11856, 11875, 11876, 11887, 11888,
12006, 12007
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ, σ. 10609.
Αναφορά του στην Ηµέρα Εθνικής Μνήµης για την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισµού. τόµ. ΙΣΤ, σ.
11653.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11868.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 377,
388, τόµ. Β, σ. 1036, 1037, 1048, 1050, 1230, 1477,
1478, τόµ. Γ, σ. 2169, 2176, 2177, 2178, τόµ. ΙΕ, σ. τόµ.
Ε, σ. 3391, 3403, 3406, 3623, τόµ. ΣΤ, σ. 4600, 4622,
4624, τόµ. Ζ, σ. 4895, 5082, 5084, τόµ. Η, σ. 5595, 5596,
5598, 5599, 5600, 5601, 5838, 5839, 5840, 5847, 5849,
5850, τόµ. Ι, σ. 7093, 7100, 7107, 7109, 7110, 7291, τόµ.
ΙΑ, σ. 7926, 8107, τόµ. ΙΒ, σ. 9113, 9115, τόµ. ΙΓ, σ. 9453,
9454, τόµ. ΙΔ, σ. 10190, τόµ. ΙΕ, σ. 10791, 11033, 11095,
11151, 11161, 11162, 11263, 11264, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11854,
11907, 11914.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 390, τόµ.
Β, σ. 1232, τόµ. Γ, σ. 2277, 2278, τόµ. Ε, σ. 3402, 3403,
3404, 3405, τόµ. Η, σ. 5838, 5839, τόµ. ΙΑ, σ. 7925, 7926,
τόµ. ΙΒ, σ. 9117, 9118, 9119, τόµ. ΙΔ, σ. 10189, 10190,
τόµ. ΙΕ, σ. 11161, 11162, 11184, 11185, 11186, τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11669, 11854, 11856, 11857, 11916.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Επίσηµες
καταγγελίες και "σκιές" στη διαχείριση του προσφυγικού».
τόµ. Β, σ. 1032, 1033, 1036, 1037, 1047, 1049, 1050,
1051.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «προκλητική» διάθεση 5,4 εκ. ευρώ από εθνικούς πόρους για
την υλοποίηση δύο συµβάσεων επικαιροποίησης τεχνικών
προδιαγραφών. τόµ. Β, σ. 1229, 1230, 1231, 1232.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1482, 1483, 1484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2177.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2276, 2277, 2278.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,2,3 και 4 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ. Δ,
σ. 2713.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3013, 3017, 3018.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3362, 3363, 3400, 3401, 3402,
3403, 3404.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «προστασία των πολιτών από το ενδεχόµενο απάτης και διασποράς
ψευδών ειδήσεων από τον Αρτέµη Σώρρα». τόµ. Ε, σ.
3623, 3624.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,

καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4602, 4622, 4623, 4624.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις «δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας περί "πειραγµένων"
τιµών ορισµένων φαρµάκων την εποχή πριν τον Ιανουάριο
του 2015». τόµ. Η, σ. 5593, 5594, 5595, 5596, 5597,
5598, 5599, 5600, 5601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5838,
5839, 5846, 5847, 5850.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, µε θέµα: «Προβλήµατα στο χώρο της Υγείας». τόµ.
Η, σ. 6216.
Επιστολή του µε την οποία ενηµερώνει ότι, ευρισκόµενος
σε αποστολή του κόµµατος του στο εξωτερικό, αδυνατεί να
προσέλθει και να ψηφίσει στη σηµερινή µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και
οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του Κανονισµού της Βουλής
και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «περί Ποινικής ευθύνης
των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2
του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο την διερεύνηση των όσων
εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των
Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ
2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ
2016/118, ΑΒΜ ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν
στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του
Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο
263α Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του
Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του
Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6565.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύ-
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σταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7099, 7100, 7107, 7108, 7109,
7110, 7127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7290, 7291.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7922, 7923, 7924, 7925, 7926.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8107.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «ανησυχητικές
διαστάσεις λαµβάνει η υποβάθµιση της Κλασσικής Παιδείας στην Ελλάδα». τόµ. ΙΒ, σ. 8849, 8850, 8851.
Αναφορά του στην ισχυρή σεισµική δόνηση που σηµειώθηκε στη Μυτιλήνη. τόµ. ΙΒ, σ. 8849.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση και
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Απόφασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ,
της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α-Π
2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για
τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000,
ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας
Β ε τρίτα πρόσωπα και Β ε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά Β ε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία
θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9112, 9113, 9118, 9119.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επικοινωνία
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου µε τον
ισοβίτη κ. Γιαννουσάκη». τόµ. ΙΓ, σ. 9449, 9452, 9453,
9454.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βου-

λής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΓ, σ. 9710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10188, 10189, 10190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10790, 10791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11095, 11096, 11097.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11156, 11159, 11160, 11161,
11162, 11185, 11186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11262, 11263,
11264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11519, 11520.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, «αναφορικά µε το ύψος
της αντικειµενικής αξίας των προς αξιοποίηση ακινήτων του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11666, 11667,
11668, 11669.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Εγκληµατική ολιγωρία στην αντιµετώπιση της Οικολογικής Καταστροφής στον Σαρωνικό". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11839-11841, 11847,
11848, 11854, 11855, 11856, 11857.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11886, 11899, 11900,
11901, 11916.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 669.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2976.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10217.
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 159,
τόµ. Δ, σ. 2415, 2416, 2990, τόµ. Θ, σ. 6944, 6945, τόµ.
ΙΑ, σ. 8034, 8059, 8080, 8084, 8080, 8081, τόµ. ΙΕ, σ.
11135, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11451, 11462, 11466.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη καταβολή του εφάπαξ στους Δικηγόρους των Αθηνών. τόµ. Δ, σ.
2413, 2414, 2415, 2416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2989.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «το ΕΣΡ
πρέπει να ασχοληθεί µε το Survivor;» τόµ. Θ, σ. 6935.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους δασικούς χάρτες της Αττικής. τόµ. Θ, σ. 6944, 6945, 6946.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόδοση
συντάξεων χηρείας για συζύγους πεσόντων στρατιωτικών εν
ώρα υπηρεσίας. τόµ. Ι, σ. 7409, 7410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8077, 8084.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11451, 11466.
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2960.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11468.
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον θάνατο του Γεώργιου
Παυλίδη, Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης. τόµ. Β, σ. 916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 916, 917.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2986, 2987.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί
του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ.
4103-4105, 4141.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4836.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των
τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6570-6573.
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 913,
τόµ. Η, σ. 5861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 913.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον θάνατο του Γεώργιου
Παυλίδη, Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης. τόµ. Β, σ. 913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3003.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ, σ. 3183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3347.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά
µε τον πρωτογενή τοµέα και τους αγρότες. τόµ. ΣΤ, σ.
4076.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5041.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5796,
5797, 5829, 5863, 5873, 5878, 5879, 5880, 5886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στή-
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ριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8043, 8044.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». τόµ. ΙΒ, σ. 8632.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την πολύµηνη καθυστέρηση της συζήτησης της πρότασης νόµου,
αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα
- ενίσχυση κοινωνικής προστασίας και ένταξης», σε σχέση
µε την ηµεροµηνία κατάθεσής της. τόµ. ΙΒ, σ. 8632.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας
για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ, σ. 8765.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Σχετικά µε
την έλλειψη σχεδίου και τη µη ανάληψη δράσεων για τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό της Ελλάδας». τόµ. ΙΓ, σ. 9433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11053.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11443.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11888.
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
Εκλογή της στο αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής για
την Β’ Σύνοδο της ΙΖ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 14.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1512, 1513.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2254,
2255, τόµ. Δ, σ. 3009.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2254, 2255-2257, 2258, 2260,
2262, 2263.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό
και λοιπές διατάξεις» µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ.
Γ, σ. 2254, 2258.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3008, 3009, 3010.
Παρέµβασή της στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά
µε τον πρωτογενή τοµέα και τους αγρότες. τόµ. ΣΤ, σ.
4089, 4091.
Παρέµβασή της στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο
148 του Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων
µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25
Ιανουαρίου του 2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4575.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Αθανασίου Καββαδά και Ελένης Αυλωνίτου. τόµ. Ζ, σ. 5116.
Παρέµβασή της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του
Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΓ, σ. 9708.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’ και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9824.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Άµυνας κ. Γιάννου Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α
Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση, κατόπιν και του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κανονισµού
της Βουλής και άρθρα του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη
των Υπουργών", όπως ισχύουν, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α
του Κανονισµού της Βουλής». τόµ. ΙΓ, σ. 9919.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11291, 11292,
11293.
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταστολή και τις διώξεις των αγωνιζόµενων µαθητών. τόµ. Δ, σ.
2772, 2773, 2774.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-
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ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2888.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα σοβαρά
προβλήµατα λειτουργίας του Ιδρύµατος «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» λόγω της κρατικής υποχρηµατοδότησης. τόµ. Ζ, σ.
4917, 4918.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α) σχετικά µε τα σοβαρά προβλήµατα των οικογενειών και των εργαζοµένων στις υπηρεσίες ειδικής αγωγής και β) σχετικά µε
τον κίνδυνο να µείνουν χωρίς θεραπείες τα παιδιά και οι έφηβοι της ειδικής αγωγής. τόµ. Η, σ. 5605, 5606, 5607,
5608.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5605.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8046.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «καταδίκη µαθητών του 1ου Γυµνασίου Ρεθύµνου σε «κοινωνική
εργασία», λόγω της συµµετοχής τους σε µαθητικές κινητοποιήσεις». τόµ. ΙΒ, σ. 8846, 8847.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση επειγουσών αναγκών στα σχολεία των Δήµων Αχαρνών και Φυλής. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11399,
11400.
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 2841.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος τόµ. ΣΤ, σ. 4233.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4570, 4580, 4593, 4637.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη διαφθορά στην Ελλάδα. τόµ. Ζ, σ.
4896.
Παρέµβασή του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων,
κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του
κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη
διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7109.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στή-

ριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8016.
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3039, 3040, 3041, 3042.
Αναφορά του στο διάγγελµα του Πρωθυπουργού, µε το
οποίο ανακοίνωσε τη διανοµή του πλεονάσµατος στους χαµηλοσυνταξιούχους, καθώς και την αναστολή του ΦΠΑ στα
νησιά τα οποία πλήττονται από το προσφυγικό, καλύπτοντας έτσι όλο το πλεόνασµα του 2016, το οποίο είχε κερδίσει ο Προϋπολογισµός του 2016. τόµ. Δ, σ. 3040, 3041,
3042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8420.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας
για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ, σ. 8769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10320, 10338, 10339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11707-11709, 11740, 11743, 11756, 11757.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ, σ.
11753, 11755, 11757.
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 641-643, 685687.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 820.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
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βουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2636.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2673,
τόµ. Ε, σ. 3368, τόµ. Ζ, σ. 4862, 4863, τόµ. ΙΔ, σ. 10175,
10224, 10326, τόµ. ΙΕ, σ. 10900, 10973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2913, 2914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3330, 3400.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3577.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις», µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ.
Ε, σ. 3577.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3746.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τις υπεράριθµες τροπολογίες που κατατέθηκαν στο υπό συζήτηση
σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Χωρικός Σχεδιασµός - Βιώσιµη Ανάπτυξη". τόµ. Ε, σ. 3746.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο
148 του Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων
µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25
Ιανουαρίου του 2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4560.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4785-4787, 4863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7230.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7295.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 8136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8388.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης», µε τη
διαδικασία του επείγοντος. τόµ. ΙΑ, σ. 8388.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: α) "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα του Αθλητισµού µεταξύ
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισµού
της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου" και β) "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του
Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεότητας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας του Ιράκ". τόµ. ΙΒ,
σ. 8598.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Σχετικά µε
την έλλειψη σχεδίου και τη µη ανάληψη δράσεων για τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό της Ελλάδας». τόµ. ΙΓ, σ. 9440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9507-9509, 9554.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού", µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. ΙΔ,
σ. 10165.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10165-10167, 10224.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10327.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση εκπρόθεσµων τροπολογιών και µη σχετικών µε το
θέµα του σχεδίου νόµου, κατά τη συζήτηση επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10749.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10749, 10750, 10914, 10973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11114.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Η βεβήλωση
του ιερού µνηµείου του Αγνώστου Στρατιώτου, ως αποτέλεσµα συνεχούς ατιµωρησίας». τόµ. ΙΕ, σ. 11381, 11382.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τη διαδικασία επιλογής διευθυντών
στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (ΕΣΥ). τόµ. Α, σ. 341.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 341,
τόµ. Γ, σ. 2064, τόµ. Η, σ. 5622, 5798, 5800, 5802, 5803,
τόµ. Θ, σ. 6271, τόµ. Ι, σ. 7815, τόµ. ΙΓ, σ. 10051, τόµ. ΙΔ,
σ. 10425, 10426, 10433, 10474, 10490.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου του Κέντρου
"ΔΗΜΗΤΡΑ" Γρεβενών που βρίσκεται στην περιοχή Μεράς
του Δήµου Γρεβενών. τόµ. Α, σ. 342.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση µεριδιούχων των Συνεταιριστικών Τραπεζών. τόµ. Γ,
σ. 2064, 2065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2925, 2927.
Επιστολή του της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει ότι ο Βουλευτής εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης. τόµ. Ε, σ.
4001.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εσωτερικών: "Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής
του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του
κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις", και τη διαδικασία της νοµοθέτησης από την Κυβέρνηση. τόµ. Ζ, σ. 5370.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5370, 5381.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ώρα λήξης της συνεδρίασης, τη σειρά και τον χρόνο οµιλίας
των Βουλευτών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών: "Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του
Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών
πολιτικών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του
κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5389.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής µε θέµα: «Αιτήµατα και προτεραιότητες για την ισότητα των φύλων σε έναν κόσµο που αλλάζει: Υγεία, Εργασία και Έµφυλη Βία». τόµ. Η, σ. 5622.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγεί-

ας: "Μεταρρύθµιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων
και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η, σ. 5798, 5799.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5798,
5800-5802, 5803, 5837, 5873, 5887, 5893.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Προτίθεστε να ανοίξετε το χωροταξικό του Καλλικράτη;» τόµ. Θ, σ. 6265,
6266, 6272, 6273.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση προτάσεων ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εξωδικαστικός µηχανισµός στήριξης οφειλών επιχειρήσεων". τόµ. Ι, σ. 7342.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Η αυτοδιοίκηση στο στόχαστρο της Κυβέρνησης». τόµ. Ι, σ. 7815.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «διερεύνηση υπόθεσης παρεµβάσεων στη δικαιοσύνη από στελέχη
του Λιµενικού Σώµατος». τόµ. ΙΓ, σ. 10041.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». τόµ.
ΙΓ, σ. 10051, 10052.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10430-10433, 10491, 10492, 10496, 10497.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11030, 11049, 11050.
Δ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 169.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 171,
377, 731, τόµ. Γ, σ. 1608, 1611, τόµ. Δ, σ. 3009, τόµ. ΣΤ,
σ. 4721, 4727, 4730, τόµ. Η, σ. 5760, τόµ. Θ, σ. 6596,
6668, τόµ. ΙΑ, σ. 8022, 8474, 8475, τόµ. ΙΓ, σ. 9860, τόµ.
ΙΕ, σ. 10875.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας
και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 657.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 731.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 911.
Παρέµβασή του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποί-
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ησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος
Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1610, 1611.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2174, 2188, 2189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2974, 2975, 3009.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επείγουσες επεµβάσεις για τη σωτηρία του σηµαντικότατου βυζαντινού µνηµείου του Αγίου Γεωργίου Λογκανίκου του Δήµου
Σπάρτης. τόµ. Ε, σ. 3941, 3942.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις στους ελαιοπαραγωγούς λόγω ακαρπίας και δάκου. τόµ. Ε, σ. 3958, 3959.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δυνατότητα τροποποίησης της συγκεκριµένης διάταξης (άρθρο 12
του ν. 4387/2016) που πλήττει ιδιαιτέρως τις περιπτώσεις όπου η σύζυγος του θανόντος δεν εργάζεται. τόµ. ΣΤ, σ.
4662, 4663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4715, 4720,
4721, 4727.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5425-5427.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εσωτερικών: "Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής
του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του
κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις", και τη διαδικασία της νοµοθέτησης από την Κυβέρνηση. τόµ. Ζ, σ. 5426.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εκτιµήσεις για έσοδα από την εκµετάλλευση ακίνητης περιουσίας
των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Η, σ. 5520, 5521, 5522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5635,
5637, 5639.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων
µε το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό στον Τοµέα Ανταλλαγής
και Εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάµεων και άλλες διατάξεις" και β) "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αρµενίας". τόµ. Η, σ. 5760, 5764.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά µε τα προβλήµατα από την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών. τόµ. Η, σ. 5963, 5965, 5967.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών από φυσικές καταστροφές στον Δήµο
Ευρώτα. τόµ. Θ, σ. 6258, 6259, 6260.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατι-
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κή δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6484, 6485, 6493, 6494, 6535, 6541.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φύλαξη
των αρχαιολογικών χώρων της Λακωνίας. τόµ. Θ, σ. 6667,
6668.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7972, 7973, 7983.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8023, 8033.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση του δικαιώµατος απονοµής της σύνταξης χηρείας χωρίς όρους και προϋποθέσεις. τόµ. ΙΑ, σ. 8505,
8506.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία δηµοπράτησης έργων σε νησιωτικούς δήµους.
τόµ. ΙΑ, σ. 8510.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περαιτέρω αποδυνάµωση του Κέντρου Υγείας Καστορείου του Δήµου Σπάρτης. τόµ. ΙΑ, σ. 8511, 8512.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9859, 9860,
9861, 9897.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10886.
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική

και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 917, 918.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 918,
τόµ. Ε, σ. 3740, τόµ. ΣΤ, σ. 4633, 4728, τόµ. Θ, σ. 7021,
τόµ. Ι, σ. 7217, τόµ. ΙΑ, σ. 7835, τόµ. ΙΓ, σ. 9861, τόµ. ΙΕ,
σ. 10855
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιµάκιου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικό
Πόλεµο [Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)]
προς υποστήριξη του NATO, µεταξύ του Υπουργού Άµυνας
της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Πολωνίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του
Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης
Μετασχηµατισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1063.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1513.
Οµιλία του στη συζήτηση για α) την έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2015, β) την
ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2017 και γ) την τροποποίηση της υπ’
αριθµ. 5284/3670 (ΦΕΚ 115Α’/23-5-2013) απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής. τόµ. Γ, σ. 1816.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2014" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Γ, σ. 1862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για
καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και
την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και
2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010,
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Γ, σ. 1956-1958.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής
καυσίµων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2077.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2295, 2296.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Α-
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νάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2649.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,2,3 και 4 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ. Δ,
σ. 2714.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2847-2849.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3353.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3648-3650.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί
του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ.
4125, 4152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού». τόµ. ΣΤ, σ.
4530.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4633.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4698-4700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5039-5041.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5376, 5377.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής µε θέµα: «Αιτήµατα και προτεραιότητες για την ισότητα των φύλων σε έναν κόσµο που αλλάζει: Υγεία, Εργασία και Έµφυλη Βία». τόµ. Η, σ. 5621.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5635.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6380.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
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«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ 2013/125,
ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε
συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν. 1608/1950)
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά
την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην
πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Θ, σ. 6492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των τελών που
συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς
πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις".
τόµ. Θ, σ. 6612.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
- µελών της αφενός και της Μογγολίας αφετέρου». τόµ. Θ,
σ. 6684.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε προσβλητικές εκφράσεις που ακούστηκαν στην αίθουσα του
Κοινοβουλίου και καταδίκη αυτών. τόµ. Θ, σ. 6867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6999, 7020, 7021.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7220,
7221, 7249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7293, 72967298.

Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: « Άνευ
προηγουµένου καθυστέρηση στην αξιοποίηση του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και του
συνόλου των χρηµατοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». τόµ. Ι, σ. 7768.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΑ, σ. 8314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8543.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την πολύµηνη καθυστέρηση της συζήτησης της πρότασης νόµου,
αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα
- ενίσχυση κοινωνικής προστασίας και ένταξης», σε σχέση
µε την ηµεροµηνία κατάθεσής της. τόµ. ΙΒ, σ. 8636.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». τόµ. ΙΒ, σ. 8636-8638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8701.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση και
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Απόφασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ,
της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α-Π
2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003
του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για τη διεθνή
δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων
σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά
µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης
της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας Β ε
τρίτα πρόσωπα και Β ε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια
στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά
Β ε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση της
Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9103.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανο-
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νισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106/Α’/24.6.1987)
και Μέρος Β- (ΦΕΚ 51/Α’/10.4.1997), όπως ισχύουν». τόµ.
ΙΓ, σ. 9409, 9410.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την άµεση ανάγκη
νέου στρατηγικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9491.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9731.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού
κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των
αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10.3.2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10441-10443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10856, 10857.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11053, 11054.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11717, 11718.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και
οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων
στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11933.

ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος
Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1615, 1621.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11143.
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα ξενόγλωσσα σχολικά βιβλία που είναι επί πληρωµή σε όλα τα
δηµόσια λύκεια. τόµ. Α, σ. 72, 73.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα επαγγελµατικά λύκεια της
χώρας. τόµ. Α, σ. 633, 634.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 659-661, 707,
708, 743.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 707,
732, τόµ. Ζ, σ. 4823, 4858, 4860, τόµ. ΙΑ, σ. 8428, τόµ. ΙΒ,
σ. 9100, τόµ. ΙΔ, σ. 10287, τόµ. ΙΕ, σ. 10784, 10805,
10915.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόβληµα
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δυσοσµίας στον Δήµο Κορδελιού-Ευόσµου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. τόµ. Β, σ. 875, 876, 877.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταστροφή από τις πυρκαγιές στη νήσο Θάσο. τόµ. Β, σ. 988,
989.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις µετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας. τόµ. Β, σ. 1465, 1466, 1467.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2136, 2137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3010, 3011.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4631.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φοίτηση
των µαθητών στα ναυτικά Επαγγελµατικά Λύκεια. τόµ. ΣΤ,
σ. 4660, 4661.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατ’ εξαίρεση αποδοχή των αιτήσεων για τους µετεγγραφέντες
σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(ΤΕΙ). τόµ. Ζ, σ. 4780, 4781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4789-4791, 4823,
4861, 4862, 4863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης για τον κεντρικό τελωνισµό, όσον αφορά την κατανοµή των εθνικών εξόδων είσπραξης που
παρακρατούνται κατά τη διάθεση των παραδοσιακών Ιδίων
Πόρων στον προϋπολογισµό της Ε.Ε». τόµ. Ζ, σ. 4928.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών». τόµ. Ζ, σ.
4953, 4954.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων. τόµ. Ζ, σ. 5009, 5010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6374,
6409.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.

Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7101.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων της επιχείρησης super market «ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ Α.Ε.Ε.Ε.». τόµ. Ι, σ.
7154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7239.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των δενδροκαλλιεργητών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για ζηµιές που υπέστησαν οι παραγωγές τους από τον παγετό το τριήµερο 20-22 Απριλίου. τόµ. Ι, σ. 7731,
7732.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΑ, σ. 8311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 83658367, 8375, 8397.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: "Να ανοίξει τώρα ξανά το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης για όσους δεν πρόλαβαν". τόµ. ΙΒ, σ. 8847,
8848.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη κατάργηση ή αναστολή λειτουργίας του 12ου Δηµοτικού Σχολείου του Δήµου Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ, σ. 9077, 9078.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση και
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Απόφασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ,
της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α-Π
2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για
τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000,
ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας
Β ε τρίτα πρόσωπα και Β ε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδη-
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γίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά Β ε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία
θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9097-9100.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού", µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. ΙΔ,
σ. 10167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10167-10169, 10222,
10223.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις άδειες
των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. τόµ. ΙΔ, σ. 10287.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10758, 10759, 10784, 10915, 10916,
10973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11732.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11865.
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 164, 223, 224.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 84, 169,
231, τόµ. Β, σ. 1054, 1474, 1477, τόµ. Γ, σ. 1972, τόµ. Δ,
σ. 2980, 3007, 3026, 3064, 3150, τόµ. Ε, σ. 3555, 3691,
τόµ. ΣΤ, σ. 4089, 4128, τόµ. Ζ, σ. 4929, 5383, 5384,
5391, τόµ. Η, σ. 5755, τόµ. Θ, σ. 6573, 6595, 6596, τόµ. Ι,
σ. 7102, 7103, 7266, 7287, 7340, 7349, 7350, 7454, τόµ.
ΙΑ, σ. 8516, 8542, 8553, τόµ. ΙΒ, σ. 8684, τόµ. ΙΣΤ, σ.
11434, 11466, 11467, 11509, 11521
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 715, 716.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιµάκιου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικό
Πόλεµο [Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)]
προς υποστήριξη του NATO, µεταξύ του Υπουργού Άµυνας
της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Πολωνίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του
Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης
Μετασχηµατισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1058.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης». τόµ. Β, σ.
1470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1470, 1474, 1498, 1499, 1519.
Επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε τη οποία γνωστοποιεί ότι σύµφωνα µε το άρθρο
17 του Κανονισµού της Βουλής, ο Βουλευτής ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Γ,
σ. 1926.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για
καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και
την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και
2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010,
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Γ, σ. 1973-1975.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2981, 2983, 3026.
Αναφορά του στο διάγγελµα του Πρωθυπουργού, µε το
οποίο ανακοίνωσε τη διανοµή του πλεονάσµατος στους χαµηλοσυνταξιούχους, καθώς και την αναστολή του ΦΠΑ στα
νησιά τα οποία πλήττονται από το προσφυγικό, καλύπτοντας έτσι όλο το πλεόνασµα του 2016, το οποίο είχε κερδίσει ο Προϋπολογισµός του 2016. τόµ. Δ, σ. 3026.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017». τόµ. Δ, σ. 3125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3147, 3149, 3150, 3151.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις», µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ.
Ε, σ. 3555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3555, 3556, 3557, 3671.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος εκπρόθεσµων τροπολογιών που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ.
3671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί
του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ.
4133, 4134.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4618, 4619, 4620.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ώρα λήξης της συνεδρίασης, τη σειρά και τον χρόνο οµιλίας
των Βουλευτών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών: "Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του
Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών
πολιτικών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του
κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5378.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5381, 5384, 5389, 5391, 5418, 5419.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων
µε το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό στον Τοµέα Ανταλλαγής
και Εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάµεων και άλλες διατάξεις" και β) "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αρµενίας". τόµ. Η, σ. 5759.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Σε αδιέξοδο η ενέργεια, κίνδυνοι για την κοινωνία και τη εθνική οικονοµία». τόµ. Η, σ. 6234.

Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ 2013/125,
ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε
συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν. 1608/1950)
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά
την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην
πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Θ, σ. 6536, 6543, 6544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των τελών που
συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς
πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις".
τόµ. Θ, σ. 6573, 6590, 6605, 6606.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας, σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας Επανεισδοχής µεταξύ της Ρωσικής Οµοσπονδίας και
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ης Μαΐου 2006". τόµ. Θ,
σ. 6864.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7088, 7102, 7103, 7124, 7125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
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επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7266, 7287,
7293, 7303, 7304, 7340, 7341, 7350, 7351.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση προτάσεων ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εξωδικαστικός µηχανισµός στήριξης οφειλών επιχειρήσεων". τόµ. Ι, σ. 7340,
7341.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Διεθνούς
Σύµβασης για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρµατος
και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και
άλλες διατάξεις", σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
108 του Κανονισµού της Βουλής και την ανάγκη να ανοίξει
ο κατάλογος των οµιλητών. τόµ. Ι, σ. 7452.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για
τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρµατος και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 7454.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 8129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8516, 8548-8550.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση και ψήφιση εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, καθώς και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ, σ. 8676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8676, 8680, 8684, 8730, 8731.
Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ, σ. 8680, 8684.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΓ, σ. 9706.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10320, 10321.

Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10936.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11432, 11469, 11470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11517, 11521, 11545.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11908, 11909.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11909.
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 843.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2881.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3704,
τόµ. Θ, σ. 6285, τόµ. Ι, σ. 7325.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3704, 3705, 3706, 3753,
3754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί
του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ.
4132.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταγγελίες για υψηλά ποσοστά καισαρικών τοµών στην Ελλάδα
χωρίς ιατρική αιτιολόγηση. τόµ. Η, σ. 5752, 5754.
Οµιλία του στο σχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων
Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6291.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των
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τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6596.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7324, 7325.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10812.
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 82, τόµ.
Δ, σ. 3043, τόµ. Θ, σ. 6393, τόµ. Ι, σ. 7238, 7240, 7774,
7775, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11655.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για
την Αυτόµατη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηµατοοικονοµικών Λογαριασµών και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Α, σ. 83.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 698, 704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2853, 2854, 3044.
Αναφορά του στο διάγγελµα του Πρωθυπουργού, µε το
οποίο ανακοίνωσε τη διανοµή του πλεονάσµατος στους χαµηλοσυνταξιούχους, καθώς και την αναστολή του ΦΠΑ στα
νησιά τα οποία πλήττονται από το προσφυγικό, καλύπτοντας έτσι όλο το πλεόνασµα του 2016, το οποίο είχε κερδίσει ο Προϋπολογισµός του 2016. τόµ. Δ, σ. 3044.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ, σ. 3155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6392,
6393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7211,
7217, 7240, 7249.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: « Άνευ
προηγουµένου καθυστέρηση στην αξιοποίηση του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και του
συνόλου των χρηµατοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». τόµ. Ι, σ. 7754, 7774, 7775, 7777.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 207.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2277,
2278.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017». τόµ. Δ, σ. 2811, 3153.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3018, 3019-3021.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7291, 7293,
7323.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». τόµ.
ΙΓ, σ. 10060, 10069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10340, 10341.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10888.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11151, 11152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11490.
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στήριξη
και την ανάπτυξη της σηροτροφίας στο Σουφλί. τόµ. Α, σ.
625, 626.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον προβληµατισµό και την ανησυχία για τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, για
το δηµογραφικό της χώρας και ιδιαίτερα του Έβρου. τόµ.
Β, σ. 1015, 1016.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Επίσηµες
καταγγελίες και "σκιές" στη διαχείριση του προσφυγικού».
τόµ. Β, σ. 1028, 1044, 1047, 1048.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1044,
τόµ. ΣΤ, σ. 4671, τόµ. ΙΑ, σ. 7832, 7834, 7835.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ένταξης του νοµού Έβρου στην Α’ κλιµατική ζώνη για την
χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης. τόµ. Β, σ. 1221, 1222,
1223.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3134.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3372, 3428, 3439.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποβάθµιση-κατάργηση του Τµήµατος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού στον Νοµό Έβρου. τόµ. ΣΤ, σ. 4672, 4673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4721.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδεί-
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ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. Ζ, σ. 4848.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4848, 4849, 4850,
4851, 4852.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ίδρυση
Λιµενικής Ακαδηµίας στην Αλεξανδρούπολη. τόµ. Η, σ.
5748, 5749, 5750.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις «καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του κάθετου οδικού άξονα της
Νέας Εγνατίας Οδού Αδρανίου-Ορµενίου». τόµ. Η, σ.
5977, 5978.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6499, 6500.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών στο Τέµενος "Βαγιαζήτ" στο Διδυµότειχο, ύστερα από την καταστροφική πυρκαγιά της 22ης
Απριλίου. τόµ. Ι, σ. 7413, 7414.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά
µε τη συνεργασία στον τοµέα αµυντικών εξοπλισµών, συστηµάτων και υπηρεσιών". τόµ. ΙΑ, σ. 7833, 7834.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαίρεση
του Έβρου και της Σαµοθράκης από την έκτακτη ενίσχυση
σε παραγωγούς γάλακτος σε νησιά που αντιµετωπίζουν
προβλήµατα λόγω µεταναστευτικών ροών. τόµ. ΙΑ, σ. 7872,
7873, 7874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατά-

ξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7991.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9882, 9883.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας των ΤΟΕΒ (Τοπικός Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων) - ΓΟΕΒ (Γενικός Οργανισµός Εγγείων
Βελτιώσεων)». τόµ. ΙΔ, σ. 10157, 10158, 10159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11060, 11061.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Αποκοµµένη
η Σαµοθράκη εν µέσω τουριστικής περιόδου! Σε απόγνωση
οι κάτοικοι, οι τουρίστες και οι επιχειρηµατίες γενικά!». τόµ.
ΙΣΤ, σ. 11390.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11551.
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3133, 3134.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3142,
3143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4722.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων.
τόµ. Ι, σ. 7363.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 8126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφω-
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νίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8724, 8725.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10212.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 10769,
10860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10769, 10770.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10832.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11132.
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3170.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, γα τα εβδοµήντα χρόνια της Ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα και λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του 2017 ως έτος Δωδεκανήσου. τόµ. Η, σ. 5499.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7955-7957, 7958.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7958.
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για την εκλογή δύο Κοσµητόρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Κοσµήτορα από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς
και τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα και ενός από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. Α, σ. 11.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα αναπάντητα ερωτήµατα για την τραγωδία στην Αίγινα. τόµ. Α, σ.
619, 620.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το µέλλον
της Πλοηγικής Υπηρεσίας. τόµ. Α, σ. 621.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 722, 728, 731.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 731,
τόµ. Β, σ. 1473, 1474, τόµ. Ε, σ. 3355, 3355, τόµ. ΙΣΤ, σ.
11452.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνη-

σης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1468, 1473, 1474, 1520, 1521.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. τόµ. Β, σ. 1584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3354, 3355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3782.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τις υπεράριθµες τροπολογίες που κατατέθηκαν στο υπό συζήτηση
σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Χωρικός Σχεδιασµός - Βιώσιµη Ανάπτυξη". τόµ. Ε, σ. 3782.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ 2013/125,
ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε
συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν. 1608/1950)
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά
την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην
πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Θ, σ. 6502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7990.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βου-
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λής: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106/Α’/24.6.1987)
και Μέρος Β- (ΦΕΚ 51/Α’/10.4.1997), όπως ισχύουν». τόµ.
ΙΓ, σ. 9397.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10.3.2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9864, 9870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10899, 10900.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11165.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11462.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Εγκληµατική ολιγωρία στην αντιµετώπιση της Οικολογικής Καταστροφής στον Σαρωνικό". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11846, 11847, 11848,
11856, 11857.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11856,
11857.
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3135.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Χ. Παππά, Κ.
Μπαρµπαρούση, Ε. Ευάγγελου Βενιζέλου, Σ. Θεωδωράκη,
Α. Παπαρήγα, Φ. Γεννηµατά και Δ. Κουτσούµπα. τόµ. ΣΤ,
σ. 4244.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Αθανασίου Καββαδά και Ελένης Αυλωνίτου. τόµ. Ζ, σ. 5122.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Σωκράτη Βαρδάκη, Θεοδώρου Φορτσάκη και εβδοµήντα δύο (72) εν ενεργεία Βουλευτών και συγκεκριµένα των κ.κ. Τζάκρη Θεοδώρας, Αθανασίου Χαράλαµπου, Αναστασιάδη Σάββα, Ανδριανού Ιωάννη, Αντωνίου Μαρίας, Αραµπατζή Φωτεινής,
Ασηµακοπούλου Άννας - Μισέλ, Αυγενάκη Ελευθερίου,
Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδη, Βεσυρόπουλου Αποστόλου, Βλάχου
Γεωργίου, Βορίδη Μαυρουδή (Μάκη), Βούλτεψη Σοφίας,
Βρούτση Ιωάννη, Γεωργαντά Γεωργίου, Γεωργιάδη Σπυρίδωνα - Άδωνι, Γιακουµάτου Γερασίµου, Γκιουλέκα Κων-

σταντίνου, Δαβάκη Αθανασίου, Δένδια Νικολάου - Γεωργίου, Δήµα Χρίστου, Κακλαµάνη Νικήτα, Καλαφάτη Σταύρου, Καραγκούνη Κωνσταντίνου, Καραµανλή Άννας, Καραµανλή Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου, Καράογλου Θεοδώρου, Καρασµάνη Γεωργίου, Κατσαφάδου Κωνσταντίνου, Κεδίκογλου Συµεών (Σίµου), Κέλλα Χρήστου, Κεφαλογιάννη Όλγας, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Κικίλια Βασιλείου, Κόνσολα Εµµανουήλ, Κοντογεώργου Κωνσταντίνου,
Κουκοδήµου Κωνσταντίνου, Κουτσούµπα Ανδρέα, Κυριαζίδη Δηµητρίου, Μαρτίνου Γεωργίας, Μεϊµαράκη Ευαγγέλου,
Μηταράκη Παναγιώτη (Νότη), Μητσοτάκη Κυριάκου, Μπακογιάννη Θεοδώρας, Μπούρα Αθανασίου, Οικονόµου Βασιλείου, Παναγιωτόπουλου Νικολάου, Παπακώστα - Σιδηροπούλου Αικατερίνης, Πλακιωτάκη Ιωάννη, Ράπτη Ελένης, Σαλµά Μάριου, Σαµαρά Αντωνίου, Σκρέκα Κωνσταντίνου, Σταϊκούρα Χρήστου, Στύλιου Γεωργίου, Τασούλα
Κωνσταντίνου, Τραγάκη Ιωάννη, Τσιάρα Κωνσταντίνου,
Χαρακόπουλου Μαξίµου, Χατζηδάκη Κωνσταντίνου, Βενιζέλου Ευαγγέλου, Γρηγοράκου Λεωνίδα, Κουτσούκου Γιάννη, Κρεµαστινού Δηµητρίου, Κωνσταντινόπουλου Οδυσσέα, Λοβέρδου Ανδρέα, Μανιάτη Ιωάννη, Σκανδαλίδη
Κωνσταντίνου, Χριστοφιλοπούλου Παρασκευής (Εύης), Λυκούδη Σπυρίδωνα, Ψαριανού Γρηγορίου και Μάρκου Αικατερίνης. τόµ. Η, σ. 5987.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9536, 9539, 9547.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανάγκη άµεση επίσπευσης των διαδικασιών αποζηµίωσης των αγροτών
του Νοµού Τρικάλων που επλήγησαν από ακραία καιρικά
φαινόµενα». τόµ. ΙΓ, σ. 10002.
Ε
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 377,
τόµ. Δ, σ. 2858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 715.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3439.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3689.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4854.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Εργαζόµενοι και συνταξιούχοι βιώνουν καθηµερινά τα κενά και
τα βάρη του νέου ασφαλιστικού». τόµ. Η, σ. 5738.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7958, 7959.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8411.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9878.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10901, 10902.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11107.
Ζ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής
Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Α, σ. 158.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 158, 159.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 159,
632, τόµ. Β, σ. 976, 1534, 1535, τόµ. Γ, σ. 2027, 2084,
2121, τόµ. Δ, σ. 2723, τόµ. ΣΤ, σ. 4100, 4649, 4650, τόµ.
Ζ, σ. 4834, τόµ. Η, σ. 5683, τόµ. Θ, σ. 6842, τόµ. Ι, σ.
7217, 7274, 7735, 7737, 7805, τόµ. ΙΒ, σ. 8623, τόµ. ΙΔ,
σ. 10326, 10433, τόµ. ΙΕ, σ. 11238, 11249, 11257,
11258, 11264.
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτησή της, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τη "µείωση της εθνικά κυρίαρχης απονοµής δικαιοσύνης µέσω της επικύρωσης της συµφωνίας
CETA µεταξύ Καναδά και ΕΕ". τόµ. Α, σ. 632, τόµ. Β, σ.
976, 1534, 1535.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής
καυσίµων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2079.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη «µείωση
της εθνικά κυρίαρχης απονοµής δικαιοσύνης µέσω της επικύρωσης της συµφωνίας CETA µεταξύ Καναδά και Ε.Ε».
τόµ. Δ, σ. 2723, 2724.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη
και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3455.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα
του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας
της Αιγύπτου και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3975.
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτησή της, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την "τροµοκρατική επίθεση µε καλάσνικοφ κατά των ανδρών των ΜΑΤ". τόµ. ΣΤ, σ. 4099, 4100.
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτησή της, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τον διορισµό υπόδικης στη διοίκηση
του Υπερταµείου Αποκρατικοποιήσεων. τόµ. ΣΤ, σ. 4649.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4834, 4835.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής µε θέµα: «Αιτήµατα και προτεραιότητες για την ισότητα των φύλων σε έναν κόσµο που αλλάζει: Υγεία, Εργασία και Έµφυλη Βία». τόµ. Η, σ. 5618.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του 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 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5629.
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτησή της, η οποία δεν συζητήθηκε, µε θέµα: "Ο Δήµος Καβάλας νοµιµοποιεί το ψευδοκράτος σε τουριστική έκθεση στην Κωνσταντινούπολη".
τόµ. Η, σ. 5682, 5683.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 72147216.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7274, 7342,
7351.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση προτάσεων ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εξωδικαστικός µηχανισµός στήριξης οφειλών επιχειρήσεων". τόµ. Ι, σ. 7342.
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτησή της, η οποία δεν συζητήθηκε, µε θέµα: "Ο Δήµος Καβάλας νοµιµοποιεί το ψευδοκράτος σε τουριστική έκθεση στην Κωνσταντινούπολη".
τόµ. Ι, σ. 7805.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συ-
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νταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 8144.
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτησή της, η οποία δεν συζητήθηκε, µε θέµα: "Η παγκόσµια τράπεζα "χαρίζει" το Αιγαίο στην Τουρκία". τόµ. ΙΒ, σ. 8623.
Παρέµβασή της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ.
8726.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10324-10326.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου,
τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού
κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. ΙΕ, σ. 11230.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11246, 1126411266, 11319.
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3004.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4820.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των προτάσεων που κατέθεσαν: α) ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον
χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014 και β) ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7133.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων.
τόµ. Ι, σ. 7367.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11109.
ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. τόµ. Β, σ. 1586.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3825.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποπεράτωση του Ελληνικού σχολικού συγκροτήµατος Μονάχου.
τόµ. Ζ, σ. 4779, 4780.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων.
τόµ. Ι, σ. 7361.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10900.
Η
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας
και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 734.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων
της και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 910, 911.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβάθµιση της Γεωργικής Σχολής Μεσσαράς στον Νοµό Ηρακλείου. τόµ. Β, σ. 990, 991.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2928, 2929.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3326,
τόµ. Θ, σ. 7017, τόµ. ΙΓ, σ. 9486, τόµ. ΙΕ, σ. 11074, 11161.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και ε-
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φαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3328, 3362.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και
εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3413.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3831.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών
ψυχικής υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και
πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών
ρυθµίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 5813.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντικατάσταση - επέκταση του υπάρχοντος φθαρµένου δικτύου ύδρευσης της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Θ, σ. 6837,
6838.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης
Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας
για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8706.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την άµεση ανάγκη
νέου στρατηγικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9485, 9486.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Τρέχοντα ζητήµατα αγροτικής ανάπτυξης στο νοµό Ηρακλείου («Φόρµα
6» Γεωργική Σχολή Μεσσαράς, διαχείριση υδάτινων πόρων)». τόµ. ΙΓ, σ. 9602, 9603.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10482, 10489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11164, 11165.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11442, 11443.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύ-

νηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11901.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση ανάγκη λειτουργίας του αερολιµένα της Νέας Αγχιάλου και
τη διενέργεια τακτικών διεθνών πτήσεων σε µόνιµη βάση.
τόµ. Α, σ. 76, 77, 78.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Επίσηµες
καταγγελίες και "σκιές" στη διαχείριση του προσφυγικού».
τόµ. Β, σ. 1035, 1036, 1037.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2942, 2943.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2943,
τόµ. Ε, σ. 3419, τόµ. ΣΤ, σ. 4234, 4560, τόµ. Ζ, σ. 5023,
τόµ. Η, σ. 5815,
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3735.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς
το Δηµόσιο». τόµ. ΣΤ, σ. 4517, 4518.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ 2013/125,
ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε
συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν. 1608/1950)
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά
την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην
πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Θ, σ. 6487, 6488.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συ-
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νταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 8140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8363,
8364, 8365.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6488,
τόµ. ΙΑ, σ. 8363, 8365, 8427, τόµ. ΙΒ, σ. 8726, τόµ. ΙΕ, σ.
10893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10892, 10893.
Θ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 842.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2111, 2123, 2132, 2189, 2190, 2191.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2128,
2186, τόµ. Ε, σ. 3406, τόµ. ΣΤ, σ. 4526.
Αναφορά της στην 25η Νοεµβρίου, Παγκόσµια Ηµέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των γυναικών. τόµ. Γ, σ. 2189.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου

2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2647, 2648.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3031, 3032.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3346, 3347, 3401, 3406.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3749, 3780, 3781.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα Κέντρα
Κοινότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. τόµ. Ε, σ.
3932, 3933.
Παρέµβασή της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς το Δηµόσιο». τόµ. ΣΤ, σ. 4509, 4523, 4524.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Αθανασίου Καββαδά και Ελένης Αυλωνίτου. τόµ. Ζ, σ. 5120.
Οµιλία της σε επερώτηση µε θέµα: «Προτίθεστε να ανοίξετε το χωροταξικό του Καλλικράτη;» τόµ. Θ, σ. 6266,
6267.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7293, 7301,
7302.
Παρέµβασή της σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Η αυτοδιοίκηση στο στόχαστρο της Κυβέρνησης». τόµ. Ι, σ.
7822, 7825.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7931, 7932, 7933.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’ και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9831.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Άµυνας κ. Γιάννου Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α
Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση, κατόπιν και του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κανονισµού
της Βουλής και άρθρα του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη
των Υπουργών", όπως ισχύουν, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α
του Κανονισµού της Βουλής». τόµ. ΙΓ, σ. 9925.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10464, 10466, 10467, 10483, 10495.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10887.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11108.
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό και
πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 369-372, 401.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής. αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ, σ. 1882, 1883.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3158-3160.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3416,
τόµ. ΣΤ, σ. 4614, τόµ. Ζ, σ. 4895, τόµ. Ι, σ. 7112, τόµ. ΙΕ,
σ. 10844, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11849.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3419.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά
µε τον πρωτογενή τοµέα και τους αγρότες. τόµ. ΣΤ, σ.
4077-4079, 4091.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4614-4616.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη διαφθορά στην Ελλάδα. τόµ. Ζ, σ. 4891,
4892, 4895, 4896, 4897.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, γα τα εβδοµήντα χρόνια της Ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα και λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του 2017 ως έτος Δωδεκανήσου. τόµ. Η, σ. 5507.

Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ 2013/125,
ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε
συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν. 1608/1950)
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά
την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην
πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Θ, σ. 6528, 6529.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7112-7114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8088.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Βουλής, αφιερωµένη στη µνήµη του πρώην Πρωθυπουργού και Επιτίµου
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. τόµ. ΙΒ, σ. 8595.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του
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Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΓ, σ. 9702.
Οµιλία του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο 142Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση
του Σώµατος σχετικά µε τις εξελίξεις στη διαπραγµάτευση
για το Κυπριακό ζήτηµα. τόµ. ΙΔ, σ. 10091.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10844, 10845.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Εγκληµατική ολιγωρία στην αντιµετώπιση της Οικολογικής Καταστροφής στον Σαρωνικό". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11849.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11885, 11886, 11887.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11887,
11888.
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1484.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3074.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3748.
Αναφορά της στη µνήµη του Ευάγγελου Μπασιάκου. τόµ.
Ζ, σ. 5106.
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόσληψη εργατικού προσωπικού στη Λιγνιτική Μονάδα «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V» µε διαφανή κριτήρια από τα µητρώα του ΟΑΕΔ.
τόµ. Δ, σ. 2689, 2690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3111, 3112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3397, 3398.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3652, 3653.

Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4593, 4635.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Αθανασίου Καββαδά και Ελένης Αυλωνίτου. τόµ. Ζ, σ. 5119.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7269, 7304,
7318, 7319.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων.
τόµ. Ι, σ. 7366.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΑ, σ. 8306.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8714.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’ και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9828.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού
Άµυνας κ. Γιάννου Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α
Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον
ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10.3.2017 πρόταση,
κατόπιν και του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής και σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου
86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κανονισµού της
Βουλής και άρθρα του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη των
Υπουργών", όπως ισχύουν, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής». τόµ. ΙΓ, σ. 9924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11559, 11560.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
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Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11878, 11879.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 216.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 737,
τόµ. Η, σ. 5591, τόµ. Θ, σ. 6256, 6258, τόµ. ΙΒ, σ. 9110,
τόµ. ΙΔ, σ. 10326, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 737.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 826.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1516.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2958, 2959.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3344, 3345, 3414.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3578.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον ενδεχόµενο κίνδυνο παραγραφών σε δυνητικές περιπτώσεις φορολογικών υποθέσεων πολιτικών προσώπων που αφορούν
στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, στο Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος και στις λίστες καταθετών εξωτερικού. τόµ. Η, σ. 5591, 5592.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων

του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5841,
5842.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απαξίωση των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων (ΕΑΣ) µε την παραχώρηση της καταστροφής παλαιών πυροµαχικών σε ιδιώτη. τόµ. Θ, σ. 6256, 6257, 6258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7337, 7338.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7950.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα υψηλά
ποσοστά µη ενδεδειγµένων ιατρικά καισαρικών τοµών.
τόµ. ΙΑ, σ. 8334, 8335.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας
για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ, σ. 8757.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση και
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Απόφασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ,
της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α-Π
2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για
τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000,
ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας
Β ε τρίτα πρόσωπα και Β ε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά Β ε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία
θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9110, 9111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9535.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρ-
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θρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9873, 9874.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σηµασία της
Απόφασης του ΣτΕ περί Αντισυνταγµατικότητας των Παρατάσεων Παραγραφής στους Φορολογικούς Ελέγχους». τόµ.
ΙΓ, σ. 10075, 10076.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10326.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον «κίνδυνο
για τη µη καταβολή 150 χιλιάδων εκκρεµών συντάξεων από
τον ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΔ, σ. 10372, 10373, 10374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10581, 10582, 10583.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10895, 10896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11052, 11053.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11295, 11296.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων, αλαλούµ µε
τις εισφορές και τα µπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11685.
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 161,
162, 701, 704, 707, τόµ. Γ, σ. 1609, 1613, 1615, 1623,
1706, τόµ. Δ, σ. 2429, 2627, 2637, 2639, τόµ. Ε, σ. 3544,
3683, τόµ. Ζ, σ. 4805, 5392, τόµ. Η, σ. 5518, 5519, 5520,
5637, 5762, τόµ. Θ, σ. 6292, 6988, τόµ. ΙΑ, σ. 7832, 7833,
τόµ. ΙΒ, σ. 8679, 8687, 9135, τόµ. ΙΓ, σ. 9536, 9732, τόµ.
ΙΔ, σ. 10174, τόµ. ΙΕ, σ. 10747, 10756, 10757, 10864,
10900, 10901, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11729, 11829.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπο-

ρίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 169, 212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 657, 658, 702,
704, 726.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 907.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος
Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1613, 1615, 1622, 1623, 1624,
1706.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών
συµβάσεων, κατά την από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
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αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1613, 1615, 1623.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής. αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ, σ. 1886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2129, 2130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2627, 2637.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2899, 2900.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3560-3562, 3563, 3631,
3682, 3683.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος εκπρόθεσµων τροπολογιών που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ.
3631.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς
το Δηµόσιο». τόµ. ΣΤ, σ. 4518, 4519.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4812, 4813, 4819,
4824.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4818,
τόµ. ΙΒ, σ. 9135, 9136.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ώρα λήξης της συνεδρίασης, τη σειρά και τον χρόνο οµιλίας
των Βουλευτών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών: "Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του
Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών
πολιτικών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του
κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5385.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5385, 5392, 5428-5430.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακραία κατάσταση των νησιών του Βορείου Αιγαίου, λόγω
αυξηµένων µεταναστευτικών ροών. τόµ. Η, σ. 5487.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση ενηµέρωση για τον σχεδιασµό προµήθειας νέων εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Η, σ. 5517, 5518, 5519, 5520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5637.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων και
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του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων
µε το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό στον Τοµέα Ανταλλαγής
και Εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάµεων και άλλες διατάξεις" και β) "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αρµενίας". τόµ. Η, σ. 5762, 5763.
Οµιλία του στο σχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων
Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6292.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας, σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας Επανεισδοχής µεταξύ της Ρωσικής Οµοσπονδίας και
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ης Μαΐου 2006". τόµ. Θ,
σ. 6867.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε προσβλητικές εκφράσεις που ακούστηκαν στην αίθουσα του
Κοινοβουλίου και καταδίκη αυτών. τόµ. Θ, σ. 6867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6974-6976, 6988,
7019.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: « Άνευ
προηγουµένου καθυστέρηση στην αξιοποίηση του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και του
συνόλου των χρηµατοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». τόµ. Ι, σ. 7765, 7766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά
µε τη συνεργασία στον τοµέα αµυντικών εξοπλισµών, συστηµάτων και υπηρεσιών". τόµ. ΙΑ, σ. 7832, 7833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8034, 8035.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8383,
8384.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8676, 8680, 8706, 8707.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση και ψήφιση εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, καθώς και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για

την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ, σ. 8676, 8680, 8707.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Σχετικά µε τον έλεγχο της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης χρηµατικών
ποσών στη ΣΤΑ.ΣΥ, που προέρχονται από διάθεση εισιτηρίων». τόµ. ΙΒ, σ. 8857, 8858.
Αναφορά του στην ισχυρή σεισµική δόνηση που σηµειώθηκε στη Μυτιλήνη. τόµ. ΙΒ, σ. 8858.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών, εκπρόθεσµων και µη σχετικών µε το
θέµα του σχεδίου νόµου, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «I) Κύρωση και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου
2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Α-Π 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε µε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας
2014/42/EΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε
ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 2201/2003,του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό
(ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά µε το δικαίωµα
πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας
και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος
σύλληψης, καθώς και σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης
τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας
του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας µε τρίτα πρόσωπα και
µε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη
θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά µε τα δικαιώµατα,
την υποστήριξη και την προστασία θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου». τόµ. ΙΒ, σ. 9121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση και
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Απόφασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ,
της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α-Π
2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για
τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000,
ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το
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δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας
Β ε τρίτα πρόσωπα και Β ε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά Β ε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία
θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9121-9123, 9134, 9135,
9136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9536, 9537, 9538, 9540.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9733, 9739.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10174, 10179-10181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10331.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10452, 10453.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση εκπρόθεσµων τροπολογιών και µη σχετικών µε το
θέµα του σχεδίου νόµου, κατά τη συζήτηση επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10741, 10755, 10757.
Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
κ. Α. Λοβέρδο, επί των άρθρων 44 παράγραφος 3 και 32
παράγραφος 6 και 7 του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ. 10754, 10756, 10757.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10754, 10756, 10757, 10768, 1077610778, 10823, 10824, 10825, 10900, 10901.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε τον χρόνο οµιλίας των Υπουργών, κατά τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10864.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµο-

θεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11729, 11730, 11731.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την αντιµετώπιση της κατάστασης
στο Σαρωνικό; Υπάρχει σχεδιασµός και σαφές χρονοδιάγραµµα; Πότε εκτιµάτε ότι θα αποκατασταθεί η ζηµιά και η
περιβαλλοντική ισορροπία; Ποια είναι η µέριµνα για την αποζηµίωση των πληγέντων επαγγελµατιών και πολιτών;
Πως θα διασφαλίσετε ότι µια τέτοια καταστροφή θα αποφευχθεί στο µέλλον;" τόµ. ΙΣΤ, σ. 11827, 11828, 11829.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11876.
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 245.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ, σ. 2962, 3061, 3062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3360.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και
εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3414.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός
Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών,
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν.
4270/2014 και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3640.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 4045,
τόµ. ΙΑ, σ. 8364, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11521.
Οµιλία του επί της ζητηθείσας παράτασης της προθεσµίας
λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση
της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής
ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 144 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια έχει ορίσει
προθεσµία υποβολής του Πορίσµατός της µέχρι και την 16η
Ιανουαρίου 2017. τόµ. Ε, σ. 4046.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης
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για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρµατος και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 7453.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης
Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας
για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8701, 8706.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9863, 9878,
9888, 9906, 9907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11125, 11126, 11154.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει, συµφωνεί και εκτελεί
τη χρεοκοπία της ΔΕΗ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11991.
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Αθανασίου Παπαδόπουλου και Νικολάου Βούτση. τόµ. Α,
σ. 414.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1506.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2675.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10897.

ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3078.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3310-3312, 3376.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11055.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11473.
Ι
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 931.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενίσχυση
των παραγωγών πράσινης ελιάς του Νοµού Χαλκιδικής.
τόµ. Β, σ. 991, 992.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2910.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3724.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6952, 7009.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των παραγωγών της Χαλκιδικής για την καταστροφή
των αροτραίων καλλιεργειών. τόµ. ΙΒ, σ. 8621.
Κ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2972.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Η-
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λεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3640.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος εκπρόθεσµων τροπολογιών που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ.
3640.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακραία κατάσταση των νησιών του Βορείου Αιγαίου, λόγω
αυξηµένων µεταναστευτικών ροών. τόµ. Η, σ. 5479.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Προτίθεστε να ανοίξετε το χωροταξικό του Καλλικράτη;» τόµ. Θ, σ. 6270.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8526, 8555.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και

τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9903, 9904.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής-Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α’/24.6.1987), όπως ισχύει». τόµ.
ΙΔ, σ. 10418.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10584.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10584.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Εγκληµατική ολιγωρία στην αντιµετώπιση της Οικολογικής Καταστροφής στον Σαρωνικό". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11845.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11904.
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος
Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµ-
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φωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1615, 1706.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1615.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών
συµβάσεων, κατά την από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3021.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4715.
Οµιλία του για την άρση της ασυλίας του. τόµ. Ζ, σ. 5109.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7329, 7330.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11481.
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2645.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2933.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη
και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3448.
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Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Χ. Παππά, Κ.
Μπαρµπαρούση, Ε. Ευάγγελου Βενιζέλου, Σ. Θεωδωράκη,
Α. Παπαρήγα, Φ. Γεννηµατά και Δ. Κουτσούµπα. τόµ. ΣΤ,
σ. 4239.
Οµιλία της στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4578.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6392,
6393.
Οµιλία της στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7091.
Παρέµβασή της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του
Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΓ, σ. 9712.
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3053.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3361, 3398.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5833,
5839.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διε-

νήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α
Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του
ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ.
9887.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11047, 11073.
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτικών. τόµ. Α, σ. 71.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 341,
342, 346, 347, 632, 633, 634, 637, 641, 644, 648, 649,
651, τόµ. Β, σ. 976, 977, 978, 982, 983, 984, 986, 987,
988, 989, 991, 992, 994, 997, 998, 1053, 1054, 1055,
1056, 1057, 1058, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065,
1066, 1457, 1458, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465,
1466, 1468, 1470, 1471, 1472, 1473, τόµ. Γ, σ. 1770,
1773, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1987, 2128, 2129,
2130, 2133, 2134, 2136, 2138, 2157, 2158, 2159, 2162,
2163, 2164, 2166, 2273, 2274, 2276, 2277, 2279, 2285,
2286, 2288, 2291, 2323, 2324, 2331, 2334, τόµ. Δ, σ.
2847, 2850, 2853, 2854, 2856, 2858, 2860, 2862, 2962,
2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2972, 2973, 2975, 2976,
2977, 2978, 2979, 2980, 3102, 3105, 3106, 3108, 3110,
3111, 3112, 3114, 3115, 3116, 3118, τόµ. Ε, σ. 3309,
3310, 3317, 3321, 3324, 3536, 3544, 3546, 3547, 3549,
3550, 3551, 3552, 3553, 3703, 3704, 3707, 3711, 3714,
3717, 3718, 3998, 4000, 4002, 4003, 4004, τόµ. ΣΤ, σ.
4123, 4128, 4132, 4133, 4134, 4136, 4139, 4141, 4142,
4143, 4232, 4233, 4234, 4245, 4654, 4655, 4658, 4659,
4662, 4663, 4703, 4705, 4708, 4709, 4712, 4714, 4715,
τόµ. Ζ, σ. 4771, 4772, 4773, 4774, 4776, 4777, 4778,
4781, 4782, 4783, 4785, 5090, 5091, 5094, 5095, 5096,
5097, 5108, 5109, 5124, 5350, 5353, 5354, 5355, 5356,
5358, 5359, 5360, τόµ. Η, σ. 5682, 5683, 5684, 5685,
5686, 5688, 5691, 5692, 5719, 5721, 5879, 5880, 5883,
5885, 5886, 5888, 5889, 5891, 5892, 5893, 5894, 6221,
6222, 6223, 6225, 6226, 6227, 6229, 6230, 6231, τόµ. Θ,
σ. 6247, 6248, 6249, 6250, 6252, 6254, 6256, 6258,
6259, 6260, 6261, 6369, 6372, 6380, 6381, 6388, 6885,
6932, 6933, 6934, 6935, 6936, 6937, 6941, 6943, 6944,
6945, 6946, τόµ. Ι, σ. 7188, 7190, 7192, 7209, 7214,
7216, 7217, 7218, 7220, 7221, 7222, 7224, 7266, 7269,
7270, 7271, 7272, 7274, 7277, 7282, 7283, 7285, 7286,
7287, τόµ. ΙΑ, σ. 7884, 7885, 7897, 7898, 7900, 7904,
7909, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8013, 8014, 8019,
8022, 8023, 8024, 8374, 8375, 8376, 8377, 8381, 8382,
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8383, 8501, 8502, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509,
8510, 8512, 8531, 8534, 8535, 8536, 8540, 8541, 8542,
8543, 8544, 8547, 8548, τόµ. ΙΒ, σ. 8597, 8598, 8599,
8600, 8670, 8674, 8675, 9062, 9065, 9067, 9105, 9110,
9111, 9112, 9113, 9114, 9115, 9116, 9117, 9118, 9119,
9121, τόµ. ΙΓ, σ. 9424, 9430, 9433, 9436, 9438, 9439,
9440, 9501, 9503, 9505, 9515, 9516, 9864, 9867, 9869,
9874, 9877, 9909, τόµ. ΙΔ, σ. 10306, 10309, 10315,
10316, 10317, 10318, 10319, 10320, 10425, 10426,
10428, 10430, 10433, 10588, 10591, 10592, 10593,
10598, 10599, 10600, 10601, 10603, 10604, τόµ. ΙΕ, σ.
10815, 10817, 10820, 10823, 10824, 10825, 10827,
10922, 10951, 10973, 10974, 11027, 11028, 11180,
11181, 11182, 11183, 11184, 11185, 11186, 11230,
11232, 11233, 11238, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11524, 11526, 11527,
11530, 11532, 11533, 11543, 11545, 11546, 11547,
11548, 11549, 11551, 11666, 11669, 11670, 11672,
11674, 11675, 11678, 11679, 11680, 11816, 11817,
11818, 11819, 11820, 11821, 11822, 11823.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου του Κέντρου "ΔΗΜΗΤΡΑ" Γρεβενών που βρίσκεται στην
περιοχή Μεράς του Δήµου Γρεβενών. τόµ. Α, σ. 343.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση τριών εξαιρετικά σηµαντικών έργων για τη λειτουργία του ΙΚΑ. τόµ. Α,
σ. 347, 348.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα
Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
649.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τον συντελεστή ΦΠΑ 24% για τα ζώντα παραγωγικά ζώα. τόµ. Β, σ. 986.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη νέα διάρρηξη στο Θεατρικό Μουσείο. τόµ. Β,
σ. 995, 996.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης
σχετικά µε την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιµάκιου του ΝΑΤΟ για
τον Ηλεκτρονικό Πόλεµο [Joint Electronic Warfare Core
Staff (JEWCS)] προς υποστήριξη του NATO, µεταξύ του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου
των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου
της Νορβηγίας, του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας,
του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων
της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής
Διοίκησης Μετασχηµατισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Β,
σ. 1061, 1065, 1066.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου
του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας
σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης». τόµ. Β, σ. 1469, 1470, 1471, 1473.

Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη στελέχωση και αξιοποίηση του Δενδροκοµικού Σταθµού Πόρου. τόµ. Γ, σ. 1771.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τα προβλήµατα των αστικών συγκοινωνιών στην
πρωτεύουσα. τόµ. Γ, σ. 1773, 1774, 1775.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία
2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών
2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Γ, σ. 1977, 1981, 1982.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναθεώρηση στοιχείων ελλείµµατος της χώρας της περιόδου 1995
- 2013 από τη Eurostat. τόµ. Γ, σ. 2059, 2060.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των
άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2129, 2138.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Γ, σ. 2134, 2135, 2277, 2278, τόµ. ΙΕ, σ. 11183, 11185,
11186.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην 25η Νοεµβρίου, Παγκόσµια Ηµέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των γυναικών.
τόµ. Γ, σ. 2155.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την παραχώρηση χρήσης αγροκτήµατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Εταιρεία Προστασίας
Πρεσπών µε σκοπό την ανάδειξη, διατήρηση και επιδεικτική λειτουργία του παραδοσιακού νερόµυλου στον Άγιο
Γερµανό Πρεσπών. τόµ. Γ, σ. 2157.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων αντιµετώπισης της παρατεταµένης προσφυγικής- µεταναστευτικής κρίσης στη Σάµο.
τόµ. Γ, σ. 2165.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ, σ. 2860, 2861.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ, σ. 2960, 2966.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017». τόµ. Δ, σ. 3108, 3114.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ενεργοποίηση - άσκηση των καθηκόντων
των νέων µελών του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου (ΕΣΡ). τόµ. Ε, σ. 4003, 4004.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των
ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4123, 4124, 4136, 4140.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των δράσεων των ΜΚΟ, στη
διαδικασία υποδοχής και περίθαλψης προσφύγων και υπηκόων τρίτων χωρών εισερχοµένων στην Ελλάδα. τόµ. ΣΤ,
σ. 4659.
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Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη φοίτηση των µαθητών στα ναυτικά Επαγγελµατικά Λύκεια. τόµ. ΣΤ, σ. 4661.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη δυνατότητα τροποποίησης της συγκεκριµένης
διάταξης (άρθρο 12 του ν. 4387/2016) που πλήττει ιδιαιτέρως τις περιπτώσεις όπου η σύζυγος του θανόντος δεν εργάζεται. τόµ. ΣΤ, σ. 4663.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα ενοικίασης διαµερισµάτων σε πρόσφυγες από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ). τόµ. ΣΤ, σ. 4667, 4668, 4669.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού
του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ,
σ. 4711, 4714.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε «την κατάχρηση χρηµάτων από υπαλλήλους του
ΜΕΤΡΟ». τόµ. Ζ, σ. 4778.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αποπεράτωση του Ελληνικού σχολικού συγκροτήµατος Μονάχου. τόµ. Ζ, σ. 4779, 4780.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την κατ’ εξαίρεση αποδοχή των αιτήσεων για
τους µετεγγραφέντες σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ). τόµ. Ζ, σ. 4780.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη διαφθορά στην Ελλάδα. τόµ. Ζ, σ.
4897.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που έχει περιέλθει το Πεδίον του Άρεως και τη λήψη µέτρων για την αναβάθµισή του. τόµ. Ζ, σ. 5086, 5087.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των πατατοκαλλιεργητών του
Λεκανοπεδίου του Κάτω Νευροκοπίου στον Νοµό Δράµας.
τόµ. Ζ, σ. 5092.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αναβολή των προκηρύξεων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. τόµ. Ζ, σ. 5094.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την επείγουσα ανάγκη νοµοθετικής ρύθµισης
των στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο. τόµ. Ζ, σ.
5098.
Αναφορά του στη µνήµη του Ευάγγελου Μπασιάκου. τόµ.
Ζ, σ. 5105.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε το τέλος επιτηδεύµατος σε µικρά χωριά. τόµ. Ζ,
σ. 5353.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αναδροµική ασφάλιση αγροεργατών µε εργόσηµα που δεν εκδόθηκαν. τόµ. Ζ, σ. 5357.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά µε την ολοκλήρωση και αυτονόµηση του Ογκολογικού Τµήµατος του Νοσοκοµείου Ρόδου.
τόµ. Ζ, σ. 5361, 5362.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την ώρα λήξης της συνεδρίασης, τη σειρά και
τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών, κατά τη συζήτηση του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ)
1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ζ, σ. 5363.

Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης
σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5882, 5885, 5886, 5894.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, µε θέµα: «Προβλήµατα στο χώρο της Υγείας». τόµ.
Η, σ. 6213.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη επερώτηση,
µε θέµα: «Σε αδιέξοδο η ενέργεια, κίνδυνοι για την κοινωνία και τη εθνική οικονοµία». τόµ. Η, σ. 6223, 6224, 6225,
6229, 6231.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αύξηση του ποσοστού ανεργίας στη Μαγνησία εξαιτίας της αποβιοµηχάνισης. τόµ. Θ, σ. 6254.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ένταξη έργων αποχετευτικών δικτύων και επεξεργασίας λυµάτων Κοντοβάζαινας, Λεβιδίου και Καλλιανίου Αρκαδίας. τόµ. Θ, σ. 6256.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «στον αέρα το έργο επέκτασης της Εθνικής Πινακοθήκης». τόµ. Θ, σ. 6262.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης:
«Μέτρα µείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6390.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην υποχρέωση καθιέρωσης µαθήµατος οδικής ασφάλειας στα σχολεία. τόµ. Θ, σ.
6447.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) για το θάνατο
των τεσσάρων νέων παιδιών σε αυτοκινητιστικό δυστύχηµα
στον Εύοσµο Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ, σ. 6447.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Θ, σ. 6809, 6810, 6811.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση µε
θέµα: «το ΕΣΡ πρέπει να ασχοληθεί µε το Survivor;» τόµ.
Θ, σ. 6934, 6935.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «καθυστερεί εξοργιστικά και µε δόλο (;) ο διαγωνισµός αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθµών». τόµ. Θ, σ.
6936.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε το σοβαρό πρόβληµα επιβίωσης χιλίων οικογενειών στο νότιο Πήλιο. τόµ. Θ, σ. 6939.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση µε
θέµα: «αντιτίθενται τοπικές κοινότητες του Δήµου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στην κατασκευή µονάδων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά». τόµ. Θ, σ. 6940.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τους δασικούς χάρτες της Αττικής. τόµ. Θ, σ.
6945, 6946.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη συµπλήρωση των 50
χρόνων από την κατάλυση της Δηµοκρατίας από τη Χούντα
των Συνταγµαταρχών. τόµ. Ι, σ. 7159.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) για τον τραγικό θάνατο των αξιωµατικών του Ελληνικού Στρατού από
την πτώση του ελικοπτέρου και ευχές για ταχεία ανάρρωση
στη διασωθείσα αρχιλοχία, πέµπτο µέλος του πληρώµατος.
τόµ. Ι, σ. 7159.
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Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη συνεχή αναβολή της συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ.
Ι, σ. 7188.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 7217.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός
ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ι, σ. 7283.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις προτάσεις - αιτήµατα των Δήµων των Μεσογείων ενόψει της διαβούλευσης για την ανανέωση της σύµβασης του Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» µε το ελληνικό Δηµόσιο για την περίοδο 2025-2055.
τόµ. ΙΑ, σ. 7884.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου
και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων,
µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20182021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7896, 7897.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση µε
θέµα: «εκτέλεση Προϋπολογισµού ΕΦΚΑ και εισπραξιµότητα εισφορών». τόµ. ΙΑ, σ. 8503.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αδυναµία δηµοπράτησης έργων σε νησιωτικούς δήµους. τόµ. ΙΑ, σ. 8510, 8511.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την περαιτέρω αποδυνάµωση του Κέντρου Υγείας Καστορείου του Δήµου Σπάρτης. τόµ. ΙΑ, σ. 8512.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8547, 8548.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού:
α) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα του Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισµού της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου" και β) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Νεότητας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας του Ιράκ". τόµ. ΙΒ, σ. 8600.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ανάγκη εντάξεως στους στόχους µειώσεως
των προβληµατικών δανείων µικρών επιχειρηµατικών οφειλών. τόµ. ΙΒ, σ. 8671.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την απόδοση του προγράµµατος χορήγησης αδειών διαµονής σε πολίτες τρίτων χωρών, µέσω της αγοράς
ακινήτων στη χώρα µας ή επενδύσεων αξίας άνω των
250.000 ευρώ (Golden Visa Greece). τόµ. ΙΒ, σ. 8671,
8673.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: "Χωροταξικό Τουρισµού". τόµ. ΙΒ, σ. 9063.

Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: "Να µειωθούν δραστικά οι υπερβολικές χρεώσεις
στην ΔΕΗ". τόµ. ΙΒ, σ. 9064.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά µε τη λειτουργία και την ανάπτυξη
του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
(ΙΓΜΕ). τόµ. ΙΒ, σ. 9066.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την κατάργηση των κτηµατολογικών γραφείων
Ρόδου και Κω. τόµ. ΙΒ, σ. 9069.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
δελτίου ειδικού εισιτηρίου για τους φοιτητές που φοιτούν
µέσω κατατακτηρίων εξετάσεων για δεύτερο πτυχίο καθώς
και για τους φοιτητές του ΕΑΠ τόµ. ΙΒ, σ. 9073, 9074.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Ι) Κύρωση και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη
Σύµβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Απόφασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας
2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό
(ΕΚ) 1347/2000, ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και
διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου
προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και
µε το δικαίωµα επικοινωνίας Β ε τρίτα πρόσωπα και Β ε
προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά Β ε τα δικαιώµατα, την
υποστήριξη και την προστασία θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΒ, σ. 9117.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη επερώτηση
µε θέµα: «Σχετικά µε την έλλειψη σχεδίου και τη µη ανάληψη δράσεων για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Ελλάδας». τόµ. ΙΓ, σ. 9433.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν.
2725/1999 (Α’ 121) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9511.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για
τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της
Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10320.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της
Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10587, 10588.
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Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10604.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11182.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση
µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία
θεσµικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις" και
τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. ΙΕ, σ. 11229,
11230.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές
ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11554.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αυστηροποίηση των ποινών που επιβάλλονται σε καταστροφείς
πολιτιστικών µνηµείων, δηµόσιας και ιδιωτικής περιουσίας.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11617, 11618.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: Στρατόπεδα «Εµµανουήλ Παππά» και «Παπαλουκά».
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11671, 11672.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Οι Τοπικές Οµάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) στα "αζήτητα" από τους ιατρούς;» τόµ. ΙΣΤ, σ. 11674.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: "Ελλιπής παράδοση των ατοµικών φακέλων πολιτικών φρονηµάτων της οικογένειας Παναγούλη και απόκρυψη εγγράφων". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11817.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τον προγραµµατισµό προσλήψεων κάθε ειδικότητας στους Δήµους και τις καθυστερήσεις στην ενηµέρωση
της Απογραφής. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11820.
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Αναφορά του στο διάγγελµα του Πρωθυπουργού, µε το
οποίο ανακοίνωσε τη διανοµή του πλεονάσµατος στους χαµηλοσυνταξιούχους, καθώς και την αναστολή του ΦΠΑ στα
νησιά τα οποία πλήττονται από το προσφυγικό, καλύπτοντας έτσι όλο το πλεόνασµα του 2016, το οποίο είχε κερδίσει ο Προϋπολογισµός του 2016. τόµ. Δ, σ. 3026.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3026.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη
και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και

Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3726, 3727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4713.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων.
τόµ. Ι, σ. 7376.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας
για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ, σ. 8761.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9431,
9433, τόµ. ΙΔ, σ. 10326.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Σχετικά µε
την έλλειψη σχεδίου και τη µη ανάληψη δράσεων για τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό της Ελλάδας». τόµ. ΙΓ, σ. 9431,
9433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10318, 10323.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11483.
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 166,
τόµ. Ε, σ. 3536, τόµ. Η, σ. 5484, τόµ. ΙΒ, σ. 9062, τόµ. ΙΔ,
σ. 10289, τόµ. ΙΕ, σ. 11063.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1475.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2291, 2292.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2939, 2940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3720.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την α-
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κραία κατάσταση των νησιών του Βορείου Αιγαίου, λόγω
αυξηµένων µεταναστευτικών ροών. τόµ. Η, σ. 5483, 5484,
5494.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5492,
5493, 5494.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7000.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον πλειστηριασµό από τον ΕΦΚΑ ακινήτου ιδιοκτησίας «αγροτικού
συνεταιρισµού δωδεκανήσου». τόµ. Ι, σ. 7262, 7263.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8052.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: « Ίδρυση ΠΟΑΥ (Περιοχή Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) στην Κάλυµνο». τόµ. ΙΑ, σ. 8470.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Χωροταξικό
Τουρισµού". τόµ. ΙΒ, σ. 9062, 9063.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10178.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «άµεση ανάγκη ενίσχυσης του Νοσοκοµείου της Κω». τόµ. ΙΔ, σ.
10288, 10289, 10290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10454.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εισαγωγή
πλαισίου για την αντιµετώπιση της ανεξέλεγκτης επέκτασης
του φαινοµένου «all inclusive» στον τουρισµό». τόµ. ΙΔ, σ.
10728, 10729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11063.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Υπολογισµός
ΕΝΦΙΑ µε βάση την παλαιότητα ενός κτιρίου». τόµ. ΙΣΤ, σ.
11615, 11616.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για
την Αυτόµατη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηµατοοικονοµικών Λογαριασµών και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Α, σ. 80.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 732.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποπλη-

ρωµή του φόρου κληρονοµιάς µε µεταβίβαση ακινήτου
προς το δηµόσιο. τόµ. Β, σ. 873, 874, 875.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους αναλογικούς ασύρµατους της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Β, σ.
979, 980.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα έργα τραµ
και µετρό στον Πειραιά. τόµ. Β, σ. 1232, 1233, 1234.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1507.
Οµιλία του στη συζήτηση για α) την έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2015, β) την
ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2017 και γ) την τροποποίηση της υπ’
αριθµ. 5284/3670 (ΦΕΚ 115Α’/23-5-2013) απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής. τόµ. Γ, σ. 1817.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για
καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και
την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και
2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010,
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Γ, σ. 1958-1960.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1981,
τόµ. Δ, σ. 2826, τόµ. Ε, σ. 3557, 3558, 3984, τόµ. Θ, σ.
6587.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών στο κτήριο
Κεράνη. τόµ. Γ, σ. 2061.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 2826-2830.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3558-3560, 3637.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής». τόµ. Ε, σ. 3970.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4551-4554.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την
ακραία κατάσταση των νησιών του Βορείου Αιγαίου, λόγω
αυξηµένων µεταναστευτικών ροών. τόµ. Η, σ. 5475.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον στόλο
των αστικών συγκοινωνιών. τόµ. Η, σ. 5975, 5976, 5977.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνα-
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σπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των
τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7280-7282.
Οµιλία του επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.
4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 7915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8059-8061.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις υπέρογκες χρεώσεις σε λογαριασµούς της ΔΕΗ. τόµ. ΙΑ, σ. 8472,
8473.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8555-8557.

Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106/Α’/24-61987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ 51/Α’/10-4-1997), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΓ, σ. 9405-9407.
Εκλογή του ως Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
9849.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9879, 9880.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. ΙΔ, σ. 10267, 10287, 10288, 10289, 10290, 10291,
10294, 10295, 10303, 10367, 10372, 10374, 10377,
10379, 10411, τόµ. ΙΕ, σ. 10843, 10844, 10845, 10846,
10847, 10850, 10851, 10852, 11095, 11096, 11097,
11099, 11101, 11102, 11103, 11104, 11105, 11106,
11242, 11244, 11246, 11247, 11248, 11249, τόµ. ΙΣΤ, σ.
11614, 11660, 11662, 11663, 11994.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου
"Παπαγεωργίου" Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΔ, σ. 10292.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Δραµατικές ελλείψεις του ΕΚΑΒ στα νησιά της Χώρας µας». τόµ. ΙΔ, σ. 10295.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Με ποιο χρονοδιάγραµµα θα στελεχωθεί και θα λειτουργήσει η µονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου;» τόµ. ΙΔ, σ. 10297.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αξιολόγηση των συνεπειών των φορολογικών επιβαρύνσεων που
έχουν επιβληθεί στον τουρισµό τα δύο τελευταία χρόνια».
τόµ. ΙΔ, σ. 10299.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επείγουσες ανάγκες στελέχωσης των Κέντρων Υγείας Πάργας και Καναλακίου του Νοµού Πρέβεζας καθώς και δηµιουργία Τοµέα ΕΚΑΒ Πάργας-Καναλακίου. τόµ. ΙΔ, σ.
10301.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανάγκη
άµεσης διευθέτησης των κόκκινων αγροτικών δανείων».
τόµ. ΙΔ, σ. 10379.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής-Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α’/24.6.1987), όπως ισχύει». τόµ.
ΙΔ, σ. 10418.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10558, 10604.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ, σ. 10604.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Εγκληµατική ολιγωρία στην αντιµετώπιση της Οικολογικής Καταστροφής στον Σαρωνικό". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11844.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό και
πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 372-375, 376, 401.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 387,
τόµ. Γ, σ. 1608, 1609, 1611, 1612, 1613, τόµ. Δ, σ. 3155,
τόµ. Η, σ. 5519, τόµ. Θ, σ. 6543, τόµ. ΙΓ, σ. 9711, 9713.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 390, τόµ.
ΙΓ, σ. 9698, 9699, 9713, 9714, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11669, 11887,
11915, 11916, 11917.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος
Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1608, 1609, 1611, 1613, 1614.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών

συµβάσεων, κατά την από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1611.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3153, 3154, 3155, 3156-3158.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη
και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3450.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3824.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατα-
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τέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4610-4612.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, γα τα εβδοµήντα χρόνια της Ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα και λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του 2017 ως έτος Δωδεκανήσου. τόµ. Η, σ. 5504.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση ενηµέρωση για τον σχεδιασµό προµήθειας νέων εξοπλιστικών προγραµµάτων. τόµ. Η, σ. 5517, 5518, 5519.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εκτιµήσεις για έσοδα από την εκµετάλλευση ακίνητης περιουσίας
των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Η, σ. 5520, 5521, 5522.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6539, 6540, 6541, 6542, 6543, 6544.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7089-7091.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7348, 7350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συ-

νταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8107-8109.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Βουλής, αφιερωµένη στη µνήµη του πρώην Πρωθυπουργού και Επιτίµου
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. τόµ. ΙΒ, σ. 8592, 8593.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας
για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ, σ. 8752.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επικοινωνία
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου µε τον
ισοβίτη κ. Γιαννουσάκη». τόµ. ΙΓ, σ. 9450, 9451, 9452,
9453, 9454.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αντιθεσµικές παρεµβάσεις στο έργο της Δικαιοσύνης από τον κ.
Πάνο Καµµένο». τόµ. ΙΓ, σ. 9454.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Καταγγελίες για παρεµβάσεις στο έργο της δικαιοσύνης σχετικά
µε την υπόθεση Noor 1». τόµ. ΙΓ, σ. 9457.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του
Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΓ, σ. 9695-9697, 9698, 9710, 9714.
Οµιλία του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο 142Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση
του Σώµατος σχετικά µε τις εξελίξεις στη διαπραγµάτευση
για το Κυπριακό ζήτηµα. τόµ. ΙΔ, σ. 10089, 10094, 10096,
10099, 10100.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10925.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, «αναφορικά µε το ύψος
της αντικειµενικής αξίας των προς αξιοποίηση ακινήτων του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11666, 11667,
11668, 11669.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: Στρατόπεδα
«Εµµανουήλ Παππά» και «Παπαλουκά». τόµ. ΙΣΤ, σ.
11669, 11670, 11671, 11672.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11887, 11911-11913,
11914, 11916, 11917.
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ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1053,
1055, 1057, τόµ. Γ, σ. 1608, 1610, 1623, τόµ. Η, σ. 5755,
5756, 5757, 5761, 5762, 5763, τόµ. Ι, σ. 7348.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιµάκιου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικό
Πόλεµο [Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)]
προς υποστήριξη του NATO, µεταξύ του Υπουργού Άµυνας
της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Πολωνίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του
Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης
Μετασχηµατισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1055,
1057.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος
Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλ-

λες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1609, 1611, 1612, 1613, 1616,
1617, 1618, 1622, 1624.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών
συµβάσεων, κατά την από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1611.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2953, 2954.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων
µε το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό στον Τοµέα Ανταλλαγής
και Εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάµεων και άλλες διατάξεις" και β) "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αρµενίας". τόµ. Η, σ. 5757, 5758, 5763, 5764,
5765.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µονάδα επεξεργασίας υποπροϊόντων κρέατος στους Αγίους Θεοδώρους Λεχαινών Ηλείας. τόµ. Ι, σ. 7739, 7740, 7741, 7742.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συ-
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νταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8011.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11462, 11465, 11466.
ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10190.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 10896,
11145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11144, 11145.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2281.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3092.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7307.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: « Άνευ
προηγουµένου καθυστέρηση στην αξιοποίηση του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και του
συνόλου των χρηµατοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». τόµ. Ι, σ. 7761.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και
οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων
στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11920.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 238.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2627,
τόµ. ΙΑ, σ. 8010, 8022, τόµ. ΙΓ, σ. 9878, τόµ. ΙΕ, σ. 11125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2637, 2639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2899.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Χ. Παππά, Κ.
Μπαρµπαρούση, Ε. Ευάγγελου Βενιζέλου, Σ. Θεωδωράκη,
Α. Παπαρήγα, Φ. Γεννηµατά και Δ. Κουτσούµπα. τόµ. ΣΤ,
σ. 4241.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δράση της
οργάνωσης «Ελλήνων Συνέλευσις» και τον ιδρυτή της, Αρτέµη Σώρρα. τόµ. ΣΤ, σ. 4655, 4656.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Σωκράτη Βαρδάκη, Θεοδώρου Φορτσάκη και εβδοµήντα δύο (72) εν ενεργεία Βουλευτών και συγκεκριµένα των κ.κ. Τζάκρη Θεοδώρας, Αθανασίου Χαράλαµπου, Αναστασιάδη Σάββα, Ανδριανού Ιωάννη, Αντωνίου Μαρίας, Αραµπατζή Φωτεινής,
Ασηµακοπούλου Άννας - Μισέλ, Αυγενάκη Ελευθερίου,
Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδη, Βεσυρόπουλου Αποστόλου, Βλάχου
Γεωργίου, Βορίδη Μαυρουδή (Μάκη), Βούλτεψη Σοφίας,
Βρούτση Ιωάννη, Γεωργαντά Γεωργίου, Γεωργιάδη Σπυρίδωνα - Άδωνι, Γιακουµάτου Γερασίµου, Γκιουλέκα Κωνσταντίνου, Δαβάκη Αθανασίου, Δένδια Νικολάου - Γεωργίου, Δήµα Χρίστου, Κακλαµάνη Νικήτα, Καλαφάτη Σταύρου, Καραγκούνη Κωνσταντίνου, Καραµανλή Άννας, Καραµανλή Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου, Καράογλου Θεοδώρου, Καρασµάνη Γεωργίου, Κατσαφάδου Κωνσταντίνου, Κεδίκογλου Συµεών (Σίµου), Κέλλα Χρήστου, Κεφαλογιάννη Όλγας, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Κικίλια Βασιλεί-
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ου, Κόνσολα Εµµανουήλ, Κοντογεώργου Κωνσταντίνου,
Κουκοδήµου Κωνσταντίνου, Κουτσούµπα Ανδρέα, Κυριαζίδη Δηµητρίου, Μαρτίνου Γεωργίας, Μεϊµαράκη Ευαγγέλου,
Μηταράκη Παναγιώτη (Νότη), Μητσοτάκη Κυριάκου, Μπακογιάννη Θεοδώρας, Μπούρα Αθανασίου, Οικονόµου Βασιλείου, Παναγιωτόπουλου Νικολάου, Παπακώστα - Σιδηροπούλου Αικατερίνης, Πλακιωτάκη Ιωάννη, Ράπτη Ελένης, Σαλµά Μάριου, Σαµαρά Αντωνίου, Σκρέκα Κωνσταντίνου, Σταϊκούρα Χρήστου, Στύλιου Γεωργίου, Τασούλα
Κωνσταντίνου, Τραγάκη Ιωάννη, Τσιάρα Κωνσταντίνου,
Χαρακόπουλου Μαξίµου, Χατζηδάκη Κωνσταντίνου, Βενιζέλου Ευαγγέλου, Γρηγοράκου Λεωνίδα, Κουτσούκου Γιάννη, Κρεµαστινού Δηµητρίου, Κωνσταντινόπουλου Οδυσσέα, Λοβέρδου Ανδρέα, Μανιάτη Ιωάννη, Σκανδαλίδη
Κωνσταντίνου, Χριστοφιλοπούλου Παρασκευής (Εύης), Λυκούδη Σπυρίδωνα, Ψαριανού Γρηγορίου και Μάρκου Αικατερίνης. τόµ. Η, σ. 5985.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7897, 7898, 7955, 7968.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7995.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από ε-

γκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9857, 9878.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11125, 11127.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Η άρνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης στην πρόσκληση της Εσθονίας για συµµετοχή της Γενικής Γραµµατείας Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων σε συνέδριο µε τίτλο "Η κληρονοµιά στον 21ο
αιώνα των εγκληµάτων που διαπράχθηκαν από τα κοµµουνιστικά καθεστώτα"». τόµ. ΙΕ, σ. 11377.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δράση
των «Ανένταχτων Μαιάνδριων Εθνικιστών» και της
«Combat 18 Hellas» στο Μενίδι. τόµ. ΙΕ, σ. 11382.
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 253.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3103, 3104, 3105.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποσυµφόρηση των φυλακών και την αύξηση της εγκληµατικότητας. τόµ. Θ, σ. 6839, 6840.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Η αυτοδιοίκηση στο στόχαστρο της Κυβέρνησης». τόµ. Ι, σ. 7810,
7811.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7811,
τόµ. ΙΔ, σ. 10477.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10476, 10477.
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 218.
Οµιλία του στη συζήτηση για α) την έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2015, β) την
ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2017 και γ) την τροποποίηση της υπ’
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αριθµ. 5284/3670 (ΦΕΚ 115Α’/23-5-2013) απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής. τόµ. Γ, σ. 1811.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2014" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Γ, σ. 1855.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 23672369.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 2820-2822, 2823.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3567,
3568, 3637, 3742, τόµ. Θ, σ. 6277, τόµ. Ι, σ. 7062, τόµ. ΙΑ,
σ. 8548, 8553, τόµ. ΙΒ, σ. 8676, τόµ. ΙΔ, σ. 10558, τόµ. ΙΕ,
σ. 11036, 11238, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11450.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3567, 3568, 3665, 3665.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος εκπρόθεσµων τροπολογιών που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ.
3665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3738-3740, 3742.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4563, 4564, 4565, 4619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5056-5058.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους εργαζόµενους και αυτοαπασχολούµενους µε δελτία παροχής υπηρεσιών. τόµ. Η, σ. 5743, 5744, 5745.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Σε αδιέξοδο η ενέργεια, κίνδυνοι για την κοινωνία και τη εθνική οικονοµία». τόµ. Η, σ. 6237.
Οµιλία του στο σχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων
Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης

του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 64016403, 6412.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ΕΡΤ Α.Ε. για τους υπαλλήλους του
Προεδρικού Διατάγµατος 164/2006. τόµ. Θ, σ. 6854,
6855.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7119.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «παραµένει η
υγειονοµική και περιβαλλοντική βόµβα των σκουπιδιών στη
Ζάκυνθο». τόµ. Ι, σ. 7259, 7260.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7286, 73197321, 7334, 7349.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7902-7904.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση του δικαιώµατος απονοµής της σύνταξης χηρείας
χωρίς όρους και προϋποθέσεις. τόµ. ΙΑ, σ. 8504, 8505,
8506.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8677.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση και ψήφιση εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, καθώς και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ, σ. 8677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση και
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Απόφασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ,
της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α-Π
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2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για
τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000,
ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας
Β ε τρίτα πρόσωπα και Β ε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά Β ε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία
θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9128, 9129.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων στη βιοµηχανία παραγωγής επαγγελµατικών ψυγείων «FRIGOGLASS ΑΒΕΕ» στην Κάτω Αχαΐα του Νοµού Αχαΐας. τόµ. ΙΓ, σ. 9609, 9610.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». τόµ.
ΙΓ, σ. 10063, 10064.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10478.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10550, 10558.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10550, 10558.
Οµιλία του επί της ενστάσεως συνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: «Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11034, 11036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11034, 11036, 11106, 11107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην

Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11252, 1131011312.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11431, 11433, 11449, 11450, 11565.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εξελίξεις
στο πρακτορείο διανοµής Τύπου «Ευρώπη». τόµ. ΙΣΤ, σ.
11627, 11628, 11629.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Προβλήµατα
εργαζοµένων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΕΛΣΤΑΤ".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11971, 11972, 11973.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει, συµφωνεί και εκτελεί τη
χρεοκοπία της ΔΕΗ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 12002, 12003.
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 923.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2354.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3017, 3033.
Αναφορά της στο διάγγελµα του Πρωθυπουργού, µε το οποίο ανακοίνωσε τη διανοµή του πλεονάσµατος στους χαµηλοσυνταξιούχους, καθώς και την αναστολή του ΦΠΑ στα
νησιά τα οποία πλήττονται από το προσφυγικό, καλύπτοντας έτσι όλο το πλεόνασµα του 2016, το οποίο είχε κερδίσει ο Προϋπολογισµός του 2016. τόµ. Δ, σ. 3034.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3734.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4151,
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11549.
Οµιλία της στο σχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων
Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6284, 6300.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6389.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των προτάσεων που κατέθεσαν: α) ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον
χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014 και β) ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινο-
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βουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7134.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7952.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11112, 11113.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναλειτουργία της Παιδικής Στέγης « Κρώσφηλδ». τόµ. ΙΕ, σ.
11385, 11386.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11549.
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση για α) την έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2015, β) την
ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2017 και γ) την τροποποίηση της υπ’
αριθµ. 5284/3670 (ΦΕΚ 115Α’/23-5-2013) απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής. τόµ. Γ, σ. 1814.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1814,
τόµ. ΙΑ, σ. 8523.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2014" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Γ, σ. 1853.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για
καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και
την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και
2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010,
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Γ, σ. 1976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3076.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί
του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ.
4107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης για τον κεντρικό τελωνισµό, όσον αφορά την κατανοµή των εθνικών εξόδων είσπραξης που
παρακρατούνται κατά τη διάθεση των παραδοσιακών Ιδίων
Πόρων στον προϋπολογισµό της Ε.Ε». τόµ. Ζ, σ. 4927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονι-

κών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6373.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 8132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8523.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». τόµ. ΙΒ, σ. 8633.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10433-10435.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 704, 718.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2148.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2970.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη
και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3459.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3657.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος εκπρόθεσµων τροπολογιών που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ.
3657.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Υ-
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ποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί
του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ.
4132.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4803, 4807.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. τόµ.
Ζ, σ. 4901, 4902, 4903.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6994.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7227.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7911,
τόµ. ΙΓ, σ. 9553.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8029.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8406.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: α) "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα του Αθλητισµού µεταξύ
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισµού
της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου" και β) "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του
Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεότητας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας του Ιράκ". τόµ. ΙΒ,
σ. 8597.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9502, 9503-9505, 9516, 9553.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10201.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10818.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11518.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΑΧ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπο-

ρίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 157.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής
Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Α, σ. 157.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας
και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής
καυσίµων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2033-2035, 2067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8037.
Αναφορά του στην ισχυρή σεισµική δόνηση που σηµειώθηκε στη Μυτιλήνη. τόµ. ΙΒ, σ. 8853.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Σχετικά µε τον έλεγχο της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης χρηµατικών
ποσών στη ΣΤΑ.ΣΥ, που προέρχονται από διάθεση εισιτηρίων». τόµ. ΙΒ, σ. 8853, 8854, 8855, 8856, 8862, 8863,
8864.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την άµεση ανάγκη
νέου στρατηγικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9478.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9478.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10308, 10318, 10351.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη
και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3471.
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Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3841.
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 155-157.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής
καυσίµων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2056, 2081, 2083.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2082,
2083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6398.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 8857.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Σχετικά µε τον έλεγχο της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης χρηµατικών
ποσών στη ΣΤΑ.ΣΥ, που προέρχονται από διάθεση εισιτηρίων». τόµ. ΙΒ, σ. 8860, 8861, 8864.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10306-10308.
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 250.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων.
τόµ. Ι, σ. 7374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8027, 8047, 8048.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8037.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11451, 11467.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11901.
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 832, 833.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 833.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2902.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5811.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11058.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11479.
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3074, 3075.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων.
τόµ. Ι, σ. 7375.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10937.
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 169, 170, 207, 219.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδο-
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µών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής
Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Α, σ. 219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 702, 703.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 703,
705, τόµ. Β, σ. 1487, τόµ. Γ, σ. 2076, 2169, τόµ. Ε, σ.
3572, 3723, τόµ. Η, σ. 5755, τόµ. Θ, σ. 6288, 6289, 6290,
6974, τόµ. ΙΒ, σ. 8683, 8728, τόµ. ΙΓ, σ. 9523, τόµ. ΙΕ, σ.
11369, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11686.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ανασχεδιασµού των δροµολογίων της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» για την
κάλυψη της Πελοποννήσου. τόµ. Β, σ. 882, 883.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 911.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Επίσηµες
καταγγελίες και "σκιές" στη διαχείριση του προσφυγικού».
τόµ. Β, σ. 1041, 1042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιµάκιου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικό
Πόλεµο [Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)]
προς υποστήριξη του NATO, µεταξύ του Υπουργού Άµυνας
της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Πολωνίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του
Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης
Μετασχηµατισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1064.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
απάλειψης ή τροποποίησης εδαφίων της παραγράφου 5
του άρθρου 16 του νόµου «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία» εξαιτίας υπερµέτρου διευρύνσεως της ευθύνης απλών µελών Κοινωνικής Συνεταιριστικής επιχείρησης
(Κοιν.Σ.επ.) για υποχρεώσεις του Διαχειριστή ή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής προς το Δηµόσιο και τους
φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Β, σ. 1459, 1460,
1461.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης». τόµ. Β, σ.
1471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1471, 1487, 1488.

Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος
Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1619, 1623.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών
συµβάσεων, κατά την από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟ-
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ΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1619.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής. αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ, σ. 1893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για
καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και
την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και
2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010,
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Γ, σ. 1977, 1978.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής
καυσίµων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2076.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2169-2171.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει πλέον
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ένωσης Κεντρώων και
παραµένει Ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. Γ, σ. 2180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσω-

µάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2632.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2909, 2910.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1487,
τόµ. Γ, σ. 2076, 2169, τόµ. Ε, σ. 3572, 3723
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3572-3574.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3722.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής». τόµ. Ε, σ. 3971.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί
του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ.
4139, 4140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4708, 4709.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επείγουσα ανάγκη νοµοθετικής ρύθµισης των στεγαστικών δανείων
σε ελβετικό φράγκο. τόµ. Ζ, σ. 5096, 5097, 5098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5398, 5399.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων
µε το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό στον Τοµέα Ανταλλαγής
και Εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάµεων και άλλες διατάξεις" και β) "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αρµενίας". τόµ. Η, σ. 5759.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5824.
Οµιλία του στο σχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέρ-
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γειας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων
Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6290, 6291.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των
τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6603.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6976.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα «την ανάγκη
λήψεως νοµοθετικών µέτρων για την επιτάχυνση των διαδικασιών ενώπιον των δικαστηρίων, επί υποθέσεων προσώπων των οποίων έχει απορριφθεί η αίτηση χορηγήσεως διεθνούς προστασίας - ασύλου». τόµ. Ι, σ. 7193.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον τραγικό θάνατο των
αξιωµατικών του Ελληνικού Στρατού από την πτώση του ελικοπτέρου και ευχές για ταχεία ανάρρωση στη διασωθείσα
αρχιλοχία, πέµπτο µέλος του πληρώµατος. τόµ. Ι, σ. 7193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7299.
Οµιλία του επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.
4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 7911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7911, 7989.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8537.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
εντάξεως στους στόχους µειώσεως των προβληµατικών δανείων µικρών επιχειρηµατικών οφειλών. τόµ. ΙΒ, σ. 8670.
Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ, σ. 8685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8685, 8728, 8729.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση και
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Απόφασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ,
της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α-Π
2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για
τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000,
ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας
Β ε τρίτα πρόσωπα και Β ε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά Β ε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία
θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9109.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106/Α’/24-61987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ 51/Α’/10-4-1997), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΓ, σ. 9410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9523.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση συνταξιοδοτικών φορέων. τόµ. ΙΓ, σ. 9598,
9599.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης
και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου". τόµ. ΙΓ, σ. 9723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9736.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από ε-
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γκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10184.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εξαίρεση των δικηγόρων - συνεργατών δικηγορικών εταιρειών
που αµείβονται µε δελτίο παροχής υπηρεσιών από τον επιµερισµό ασφαλιστικών εισφορών». τόµ. ΙΔ, σ. 10371.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανάγκη άµεσης διευθέτησης των κόκκινων αγροτικών δανείων». τόµ.
ΙΔ, σ. 10377, 10378, 10379.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10463.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10549.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10564, 10565.
Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
κ. Α. Λοβέρδο, επί των άρθρων 44 παράγραφος 3 και 32
παράγραφος 6 και 7 του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ. 10756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10756, 10811.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Καταστροφική κατολίσθηση στο λιγνιτωρυχείο Αµυνταίου». τόµ. ΙΣΤ, σ.
11395, 11396.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11441, 11442.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων, αλαλούµ µε
τις εισφορές και τα µπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11686.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11732, 11733.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Αναζητήθηκαν ή όχι εναλλακτικές λύσεις, ώστε να αποφευχθεί η νέα
περικοπή της συνταξιοδοτικής δαπάνης µε τον τελευταίο
νόµο 4472/2017;" τόµ. ΙΣΤ, σ. 11973, 11974, 11975.
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3057, 3059, 3060.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3058.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3059,
3060.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δυσλειτουργία της Παθολογικής Κλινικής και το κλείσιµο του διαβητολογικού ιατρείου στο Μαµάτσειο Νοσοκοµείο Κοζάνης, παρά την παγκόσµια αναγνώριση της προσφοράς του.
τόµ. Ε, σ. 3533, 3534.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά
µε τον πρωτογενή τοµέα και τους αγρότες. τόµ. ΣΤ, σ.
4082, 4092.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έξαρση
της παραοικονοµίας στην αγορά οίνου λόγω της επιβολής
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ). τόµ. ΣΤ, σ. 4455,
4456.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των προτάσεων που κατέθεσαν: α) ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον
χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014 και β) ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7137.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων.
τόµ. Ι, σ. 7373.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας
για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ, σ. 8764.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ποιο το σχέδιο της Κυβέρνησης για την έγγειο αναδιάρθρωση στην ελληνική γεωργία;» τόµ. ΙΓ, σ. 9994, 9995.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, ε-
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πί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και
οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων
στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11927.
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2976.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4554,
4559, τόµ. Θ, σ. 6248.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4556, 4557, 4558, 4559, 4588.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακραία κατάσταση των νησιών του Βορείου Αιγαίου, λόγω
αυξηµένων µεταναστευτικών ροών. τόµ. Η, σ. 5486.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «προκλητική µείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για πολιτικά πρόσωπα». τόµ. Θ, σ. 6248, 6249.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7067-7069.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 8133.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου

Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11864.
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ)
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Αθανασίου Παπαδόπουλου και Νικολάου Βούτση. τόµ. Α,
σ. 417.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας του καταστήµατος πωλήσεων ΔΕΗ Σαλαµίνας από την 01-10-2016. τόµ. Δ, σ. 2690, 2691.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3130,
τόµ. Ι, σ. 7094.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3130, 3131.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Χ. Παππά, Κ.
Μπαρµπαρούση, Ε. Ευάγγελου Βενιζέλου, Σ. Θεωδωράκη,
Α. Παπαρήγα, Φ. Γεννηµατά και Δ. Κουτσούµπα. τόµ. ΣΤ,
σ. 4243.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση της απόδοσης των εξαιρούµενων εκτάσεων της Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και
"ΟΛΠ Α.Ε." στους Δήµους της Β’ Πειραιά ΚερατσινίουΔραπετσώνας, Περάµατος, Σαλαµίνας καθώς και στον Δήµο Πειραιά τόµ. Θ, σ. 6949, 6950, 6951.
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2955.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5836.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 11104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11488.
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Αθανασίου Παπαδόπουλου και Νικολάου Βούτση. τόµ. Α,
σ. 416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 823, 824, 826.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά α) µε τις κυβερνητικές υποσχέσεις για τη µοναδική βιο-

263
µηχανία λιπασµάτων στην Ελλάδα και β) µε τους εκατόν ογδόντα (180) εργαζόµενους του εργοστασίου λιπασµάτων
Νέας Καρβάλης στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας που
εδώ και πέντε µήνες βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. τόµ. Β, σ. 1538, 1539, 1540.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1541,
1547, 1565, τόµ. Θ, σ. 6688, τόµ. ΙΕ, σ. 11376, 11378.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Το ασφαλιστικό δεν λύνεται µε περικοπές, ψέµατα και προπαγάνδα».
τόµ. Β, σ. 1547, 1548, 1549, 1551, 1553, 1561, 1564,
1566.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1553,
τόµ. ΙΕ, σ. 11378.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ.
Β, σ. 1584.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών. τόµ. Β, σ. 1586.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη
και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3453.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Χ. Παππά, Κ.
Μπαρµπαρούση, Ε. Ευάγγελου Βενιζέλου, Σ. Θεωδωράκη,
Α. Παπαρήγα, Φ. Γεννηµατά και Δ. Κουτσούµπα. τόµ. ΣΤ,
σ. 4242.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Αθανασίου Καββαδά και Ελένης Αυλωνίτου. τόµ. Ζ, σ. 5121.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις «δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών για προεκλογικές συγκεντρώσεις τουρκικών κοµµάτων στην Ελλάδα».
τόµ. Θ, σ. 6356, 6357, 6358.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις «προεκλογικές συγκεντρώσεις Τούρκων αξιωµατούχων στην Ελλάδα». τόµ. Θ, σ. 6358, 6359, 6360.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
- µελών της αφενός και της Μογγολίας αφετέρου». τόµ. Θ,
σ. 6677, 6682, 6686, 6688.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων.
τόµ. Ι, σ. 7362.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας
για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ, σ. 8755.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’ και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9829.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Άµυνας κ. Γιάννου Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµο-

σίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α
Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση, κατόπιν και του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κανονισµού
της Βουλής και άρθρα του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη
των Υπουργών", όπως ισχύουν, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α
του Κανονισµού της Βουλής». τόµ. ΙΓ, σ. 9926.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Η άρνηση του
Υπουργού Δικαιοσύνης στην πρόσκληση της Εσθονίας για
συµµετοχή της Γενικής Γραµµατείας Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων σε συνέδριο µε τίτλο "Η κληρονοµιά στον 21ο αιώνα
των εγκληµάτων που διαπράχθηκαν από τα κοµµουνιστικά
καθεστώτα"». τόµ. ΙΕ, σ. 11376, 11377, 11378.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και
οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων
στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11921.
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 710, 711.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 853.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2188.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2947.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3369.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4853.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σύνταξη εθνικού σχεδίου για τη στήριξη της βαµβακοκαλλιέργειας.
τόµ. Ζ, σ. 5099, 5100.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5862.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7338.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Ο θεσµός και
η λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών". τόµ. ΙΒ, σ. 9078,
9079.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10216.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10855.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11111.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11292.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιπτώσεις στη βαµβακοκαλλιέργεια από τη µείωση ορίων υπολειµµάτων της δραστικής ουσίας "mepiquat chloride". τόµ.
ΙΣΤ, σ. 11821, 11822.
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 256.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4852, 4853.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5016, 5045, 5046, 5062, 5064.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5691,
τόµ. ΙΑ, σ. 7891.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Εργαζόµενοι και συνταξιούχοι βιώνουν καθηµερινά τα κενά και τα
βάρη του νέου ασφαλιστικού». τόµ. Η, σ. 5691.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στις διαδικασίες εφαρµογής του υποµέτρου 6.1 "Ε-

γκατάσταση Νέων Γεωργών". τόµ. ΙΑ, σ. 7891, 7892, 7893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8059.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Πρόταση αξιοποίησης πρώην Στρατιωτικού Νοσοκοµείου 409». τόµ.
ΙΔ, σ. 10409, 10410.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10950.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τιµή ζώνης των ακινήτων που ανήκουν στα διοικητικά όρια του Δήµου Τροιζηνίας - Μεθάνων. τόµ. Α, σ. 78, 79.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των συντάξεων των ενστόλων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, µετά την ένταξή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). τόµ. Γ, σ.
1807, 1808.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3721.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις πολιτικές
της πολιτείας για τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες
και την αντιµετώπιση του δηµογραφικού ζητήµατος της χώρας. τόµ. Ε, σ. 3943, 3944, 3946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5631,
5639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8017.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την άµεση ανάγκη
νέου στρατηγικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9480, 9481.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Εγκληµατική ολιγωρία στην αντιµετώπιση της Οικολογικής Καταστροφής στον Σαρωνικό". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11835, 11851.
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Εκλογή του στο αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής για
την Β’ Σύνοδο της ΙΖ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 14.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μετα-
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φορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 204-206.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1514.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό
και λοιπές διατάξεις» µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ.
Γ, σ. 2258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2258, 2260, 2262, 2286-2288,
2300, 2301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2993.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6369,
6397.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6408,
τόµ. ΙΓ, σ. 9439.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Σχετικά µε
την έλλειψη σχεδίου και τη µη ανάληψη δράσεων για τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό της Ελλάδας». τόµ. ΙΓ, σ. 9443,
9444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11245, 11266,
11267.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό
σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11293.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11484.
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-

ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2849, 2850.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακραία κατάσταση των νησιών του Βορείου Αιγαίου, λόγω
αυξηµένων µεταναστευτικών ροών. τόµ. Η, σ. 5477, 5494.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5493,
5494.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των
τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6583, 6584.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων.
τόµ. Ι, σ. 7370.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10559.
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προσθήκη και τη µοριοδότηση γνώσης της νοηµατικής γλώσσας
στις προσλήψεις µέσω ΑΣΕΠ τόµ. Α, σ. 635, 636.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιµάκιου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικό
Πόλεµο [Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)]
προς υποστήριξη του NATO, µεταξύ του Υπουργού Άµυνας
της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Πολωνίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του
Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης
Μετασχηµατισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1062.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1619,
τόµ. Δ, σ. 2435, 2632, 2656, 2657, τόµ. ΣΤ, σ. 4628, τόµ.
Η, σ. 5760, 5761, 5762, τόµ. Θ, σ. 6684, τόµ. ΙΑ, σ. 7835,
8428, τόµ. ΙΒ, σ. 9129, 9132, τόµ. ΙΓ, σ. 9736, 9738,
9859, τόµ. ΙΔ, σ. 10603, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11868.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
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Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος
Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου

2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2433-2435,
2631, 2638, 2657, 2674.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2435,
2631, 2632, 2638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 2840.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις µεταγραφές Ελλήνων Φοιτητών στην Ελλάδα από το Ιταλικό Πανεπιστήµιο της πόλης του Καµερίνο. τόµ. Ε, σ. 3304.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τροποποίηση διατάξεων του ν.2971/2001 "Αιγιαλός, Παραλία και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4457, 4458.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς
το Δηµόσιο». τόµ. ΣΤ, σ. 4519, 4520.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4628, 4629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4697.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4792.
Αναφορά του στη µνήµη του Ευάγγελου Μπασιάκου. τόµ.
Ζ, σ. 5107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5373.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής µε θέµα: «Αιτήµατα και προτεραιότητες για την ισότητα των φύλων σε έναν κόσµο που αλλάζει: Υγεία, Εργασία και Έµφυλη Βία». τόµ. Η, σ. 5619.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων
µε το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό στον Τοµέα Ανταλλαγής
και Εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάµεων και άλλες διατάξεις" και β) "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αρµενίας". τόµ. Η, σ. 5762.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Προτίθεστε να ανοίξετε το χωροταξικό του Καλλικράτη;» τόµ. Θ, σ. 6269.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινο-
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βουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
- µελών της αφενός και της Μογγολίας αφετέρου». τόµ. Θ,
σ. 6684.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7105, 7106.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Η αυτοδιοίκηση στο στόχαστρο της Κυβέρνησης». τόµ. Ι, σ. 7821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 83678369, 8428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση και
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Απόφασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ,
της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α-Π

2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για
τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000,
ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας
Β ε τρίτα πρόσωπα και Β ε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά Β ε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία
θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9129, 9131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9730, 9738.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10437-10439, 10491, 10493.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10760-10762.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
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της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11866, 11867, 11868.
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συνέχιση
της ασφάλισης των εργαζοµένων κατά τη διάρκεια της επίσχεσης εργασίας. τόµ. Α, σ. 74, 75, 76.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 162,
τόµ. Β, σ. 890, 927, 941, 1542, τόµ. Δ, σ. 3026, τόµ. Ε, σ.
3372, 3374, 3376, 3392, 3397, 3434, τόµ. Ζ, σ. 5396, τόµ.
Θ, σ. 6864, τόµ. ΙΓ, σ. 9392, 9521, 9530, τόµ. ΙΕ, σ.
11319, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11413, 11433, 11545, 11565, 11567.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής
Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Α, σ. 162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 162, 169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 807-809, 890, 897, 915,
916, 923, 927, 930, 941.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόσυρση υπουργικής απόφασης για κατάργηση του δικαιώµατος χορήγησης του εφάπαξ των ξενοδοχοϋπαλλήλων
στην 20ετία. τόµ. Β, σ. 978.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παρέµβαση της αστικής Δικαιοσύνης στο συνδικαλιστικό κίνηµα
µε την απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
που ακυρώνει το 29ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (Μάης 2016). τόµ. Β, σ. 981, 982.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Επίσηµες
καταγγελίες και "σκιές" στη διαχείριση του προσφυγικού».
τόµ. Β, σ. 1038, 1039, 1050.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1050.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Το ασφαλιστικό δεν λύνεται µε περικοπές, ψέµατα και προπαγάνδα».
τόµ. Β, σ. 1556-1558.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον άµεσο απεγκλωβισµό των προσφύγων-µεταναστών από τα νησιά του Αιγαίου. τόµ. Γ, σ. 2162, 2164.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του δικαιώµατος των ξενοδοχοϋπαλλήλων να λαµβάνουν εφάπαξ µε τη συµπλήρωση 20 χρόνων Ασφάλισης και
τις νέες µειώσεις της τάξης του 20%. τόµ. Γ, σ. 2248, 2249,
2250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2868.
Αναφορά του στο διάγγελµα του Πρωθυπουργού, µε το
οποίο ανακοίνωσε τη διανοµή του πλεονάσµατος στους χαµηλοσυνταξιούχους, καθώς και την αναστολή του ΦΠΑ στα
νησιά τα οποία πλήττονται από το προσφυγικό, καλύπτοντας έτσι όλο το πλεόνασµα του 2016, το οποίο είχε κερδίσει ο Προϋπολογισµός του 2016. τόµ. Δ, σ. 3026.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγη-

σης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3317, 3318, 3324, 3325, 3351,
3353, 3360, 3380, 3422, 3417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα
του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας
της Αιγύπτου και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3976, 3978,
3985.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στελέχωση 12 περιφερειακών αεροδροµίων της ελληνογερµανικής
κοινοπραξίας Fraport A.E., µε προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος. τόµ. Ε, σ. 4039.
Οµιλία του επί της ζητηθείσας παράτασης της προθεσµίας
λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση
της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής
ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 144 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια έχει ορίσει
προθεσµία υποβολής του Πορίσµατός της µέχρι και την 16η
Ιανουαρίου 2017. τόµ. Ε, σ. 4045, 4046.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των προσφύγων και µεταναστών από τη
βαρυχειµωνιά. τόµ. Ε, σ. 4049, 4050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5031, 5035.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µονιµοποίηση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης. τόµ. Ζ,
σ. 5088, 5089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5395, 5396.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακραία κατάσταση των νησιών του Βορείου Αιγαίου, λόγω
αυξηµένων µεταναστευτικών ροών. τόµ. Η, σ. 5488.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην καταβολή του επιδόµατος ανεργίας των εποχιακά εργαζοµένων. τόµ. Η, σ. 5511, 5512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση Συµφωνίας για τη συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ". τόµ. Η, σ. 5576.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Εργαζόµενοι και συνταξιούχοι βιώνουν καθηµερινά τα κενά και τα
βάρη του νέου ασφαλιστικού». τόµ. Η, σ. 5727, 5728,
5733.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «απαράδεκτες
οι υπηρεσιακές συνθήκες για τους πυροσβέστες στα περιφερειακά αεροδρόµια της Fraport». τόµ. Θ, σ. 6861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας, σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας Επανεισδοχής µεταξύ της Ρωσικής Οµοσπονδίας και
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της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ης Μαΐου 2006". τόµ. Θ,
σ. 6864, 6865, 6868.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε προσβλητικές εκφράσεις που ακούστηκαν στην αίθουσα του
Κοινοβουλίου και καταδίκη αυτών. τόµ. Θ, σ. 6867, 6868.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των συµβασιούχων εργαζοµένων στις υπηρεσίες ασύλου, στα hotspots, στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και
τις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. τόµ. Ι, σ. 7191, 7192.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον τραγικό θάνατο των
αξιωµατικών του Ελληνικού Στρατού από την πτώση του ελικοπτέρου και ευχές για ταχεία ανάρρωση στη διασωθείσα
αρχιλοχία, πέµπτο µέλος του πληρώµατος. τόµ. Ι, σ. 7191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7231.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πώληση
της «Εθνικής Ασφαλιστικής». τόµ. ΙΑ, σ. 7879, 7880.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7939, 7940.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». τόµ. ΙΒ, σ. 8634-8636, 8638,
8665.
Αναφορά του στην ισχυρή σεισµική δόνηση που σηµειώθηκε στη Μυτιλήνη. τόµ. ΙΒ, σ. 8858.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Σχετικά µε τον έλεγχο της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης χρηµατικών
ποσών στη ΣΤΑ.ΣΥ, που προέρχονται από διάθεση εισιτηρίων». τόµ. ΙΒ, σ. 8858, 8861.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους εργαζόµενους στο "Βοήθεια στο Σπίτι" και τη µετατροπή των συµβάσεών τους σε αορίστου χρόνου. τόµ. ΙΒ, σ. 8876, 8877.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την άµεση ανάγκη
νέου στρατηγικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9488, 9489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9530, 9541, 9542, 9543.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Διασφάλιση
της καταβολής των οφειλόµενων αποδοχών, κατοχύρωση
όλων των ασφαλιστικών δικαιωµάτων και συνέχιση της απασχόλησης των εργαζοµένων του ξενοδοχείου «ATHENS
LEDRA» από τον νέο επιχειρηµατικό όµιλο που το απέκτησε». τόµ. ΙΓ, σ. 9607, 9608.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11250, 11320,
11325.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Η άρνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης στην πρόσκληση της Εσθο-

νίας για συµµετοχή της Γενικής Γραµµατείας Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων σε συνέδριο µε τίτλο "Η κληρονοµιά στον 21ο
αιώνα των εγκληµάτων που διαπράχθηκαν από τα κοµµουνιστικά καθεστώτα"». τόµ. ΙΕ, σ. 11377.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η µειωµένη
χρηµατοδότηση του Πυροσβεστικού Σώµατος δηµιουργεί
µεγάλα προβλήµατα στο έργο των πυροσβεστών και στην
πυρόσβεση». τόµ. ΙΕ, σ. 11383.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11421-11423, 11545, 11569.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Να καταργηθούν οι παρεµβάσεις του ν. 4387/2016 στο καταστατικό του
Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης του Προσωπικού της Εµπορικής Τράπεζας (ΤΕΑΠΕΤΕ)». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11625,
11626.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων, αλαλούµ µε
τις εισφορές και τα µπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11695, 11696, 11702.
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 935, 936.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2027,
τόµ. ΙΕ, σ. 11103, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11977.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής
καυσίµων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2046.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις
των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6
και 8 του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2174.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Άννας-Μισέλ Ασηµακοπούλου. τόµ. Δ,
σ. 2441.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,2,3 και 4 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
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2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ. Δ,
σ. 2702.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3006.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5860,
5861.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7335.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7921.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9735.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10337.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11105.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Προστασία
γεωτόπου Πικερµίου Αττικής". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11977, 11978,
11979.
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το «πάγωµα»
των ληξιπρόθεσµων οφειλών σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. τόµ. Α, σ.
626, 627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 810, 821, 822, 938, 939,
940.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 833,
1463, 1549, 1553, 1556, 1565, τόµ. Γ, σ. 1987, τόµ. Δ, σ.
2417, 2419, 3116, 3118, τόµ. Ε, σ. 3544, 3570, 3690,
3774, 3781, 3966, 4044, 4045, τόµ. ΣΤ, σ. 4640, 4654,
4655, τόµ. Ζ, σ. 4776, 4899, 5355, 5356, 5394, τόµ. Η, σ.
5514, 5515, 5530, 5963, 6225, τόµ. Θ, σ. 6272, 6441,

6596, 6670, 6671, 6676, 6679, 7021, τόµ. Ι, σ. 7062,
7190, 7191, 7292, τόµ. ΙΑ, σ. 7888, τόµ. ΙΒ, σ. 8624, τόµ.
ΙΔ, σ. 10419, 10428, τόµ. ΙΕ, σ. 10757, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11687.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόσυρση υπουργικής απόφασης για κατάργηση του δικαιώµατος
χορήγησης του εφάπαξ των ξενοδοχοϋπαλλήλων στην 20ετία. τόµ. Β, σ. 977, 978.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 978,
1553, τόµ. Δ, σ. 2419, 2420, 2631, 3116, τόµ. ΙΑ, σ. 8359,
τόµ. ΙΔ, σ. 10428.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον σχεδιασµό για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και το χρονοδιάγραµµα υπογραφής των συµβάσεων από το Υπουργείο
Εργασίας για την µετακίνηση των ΑµεΑ και των ευπαθών οµάδων για το 2016. τόµ. Β, σ. 1225, 1226, 1227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1517, 1518, 1520.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Το ασφαλιστικό δεν λύνεται µε περικοπές, ψέµατα και προπαγάνδα».
τόµ. Β, σ. 1551, 1552, 1553, 1565, 1566.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποχρεωτική ασφάλιση των µικρών δραστηριοτήτων σε χωριά κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων. τόµ. Γ, σ. 1937, 1938,
1939.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πρόσληψη µόνιµου προσωπικού στα νοσοκοµεία της χώρας. τόµ. Γ, σ. 1942, 1943,
1944.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για
καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και
την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και
2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010,
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Γ, σ. 1977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής
καυσίµων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2075, 2083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2283.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2349.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις διαδικασίες και την υλοποίηση του έργου εκτροπής του Πλατύ ποταµού για την ενίσχυση του Φράγµατος Φανερωµένης. τόµ.
Δ, σ. 2416, 2417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
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µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2630, 2631,
2653, 2654, 2665, 2666.
Οµιλία του επί της αιτήσεως των Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ.κ. Β. Κεγκέρογλου και Θ. Παπαθεοδώρου, για παραβίαση του άρθρου
87 και του άρθρου 88 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Δ,
σ. 2653, 2454.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άρση
των εµποδίων προκειµένου να δηµοπρατηθεί η βΞ φάση
του Καπετανακείου σχολικού κτηρίου του 1ου Λυκείου Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Δ, σ. 2767, 2768.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2968, 3119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3331, 3332, 3425.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
να θεσµοθετηθεί άµεσα ο ειδικός ακατάσχετος λογαριασµός για όλες τις επιχειρήσεις. τόµ. Ε, σ. 3529, 3530.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3570, 3571, 3690.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την
«προστασία των πολιτών από το ενδεχόµενο απάτης και
διασποράς ψευδών ειδήσεων από τον Αρτέµη Σώρρα». τόµ.
Ε, σ. 3624.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση
έκδοση της απόφασης για την επιδότηση πετρελαίου θέρµανσης της περιόδου 2016-2017. τόµ. Ε, σ. 3624, 3625.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία των καταναλωτών από υπερβολικές χρεώσεις στις ηλεκτρονικές διατραπεζικές συναλλαγές και στη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. τόµ. Ε, σ. 3626.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και

άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3723, 3724, 3754, 3780,
3781, 3782, 3787.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τις υπεράριθµες τροπολογίες που κατατέθηκαν στο υπό συζήτηση
σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Χωρικός Σχεδιασµός - Βιώσιµη Ανάπτυξη". τόµ. Ε, σ. 3780.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
θέσπισης βιώσιµης ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών των
δηµοτών και δη προς τους δήµους και τις δηµοτικές επιχειρήσεις. τόµ. Ε, σ. 3943.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής». τόµ. Ε, σ. 3967.
Οµιλία του επί της ζητηθείσας παράτασης της προθεσµίας
λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση
της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής
ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 144 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια έχει ορίσει
προθεσµία υποβολής του Πορίσµατός της µέχρι και την 16η
Ιανουαρίου 2017. τόµ. Ε, σ. 4044, 4045, 4046.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη βελτίωση
των προϋποθέσεων απονοµής της προνοιακής σύνταξης σε
ανασφάλιστους υπερήλικες. τόµ. Ε, σ. 4046, 4047.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί
του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ.
4135, 4136.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας για διακόσιους εβδοµήντα τέσσερις δήµους και καταγγελίες για τη διαχείριση των προγραµµάτων που ήδη εφαρµόζονται στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων. τόµ. ΣΤ, σ. 4184, 4185.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
για βιώσιµη ρύθµιση των "κόκκινων" στεγαστικών δανείων.
τόµ. ΣΤ, σ. 4217, 4218.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την θωράκιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. τόµ. ΣΤ, σ. 4440.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4640, 4641.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το διαχωρισµό περιπτώσεων της πραγµατικής ρευµατοκλοπής και της
εκτίµησης για πιθανή µη καταγραφείσα κατανάλωση και ένταξη στο διακανονισµό των 36 δόσεων της ΔΕΗ όλων των
κατηγοριών οφειλών των καταναλωτών. τόµ. ΣΤ, σ. 4648.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίσπευση των αναγκαίων παρεµβάσεων στο αεροδρόµιο «Ν. Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Ζ, σ. 4775, 4776,
4777.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4824, 4835.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέ-
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ρηση της ολοκλήρωσης του έργου «Πάνορµο-Εξάντη». τόµ.
Ζ, σ. 4899, 4900.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5038.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβολή
των προκηρύξεων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. τόµ. Ζ, σ. 5092, 5093.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα µεγάλα
προβλήµατα και τις άδικες χρεώσεις υψηλών ασφαλιστικών
εισφορών. τόµ. Ζ, σ. 5355, 5356.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την προµήθεια των φυτοπροστατευτικών φαρµάκων, που ακυρώνει το συλλογικό πρόγραµµα
δακοκτονίας. τόµ. Ζ, σ. 5355.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναδροµική ασφάλιση αγροεργατών µε εργόσηµα που δεν εκδόθηκαν. τόµ. Ζ, σ. 5356, 5357.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ώρα λήξης της συνεδρίασης, τη σειρά και τον χρόνο οµιλίας
των Βουλευτών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών: "Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του
Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών
πολιτικών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του
κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5378, 5389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5394, 5412.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναλειτουργία του Συµβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ.
Η, σ. 5470, 5471.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προµήθεια των φυτοπροστατευτικών φαρµάκων που ακυρώνει το
συλλογικό πρόγραµµα δακοκτονίας. τόµ. Η, σ. 5515,
5516.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την µετάθεση για δύο ακόµη χρόνια της έναρξης του έργου «Πάνορµο
- Εξάντης». τόµ. Η, σ. 5530, 5532.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης του Υφυπουργού κ. Πετρόπουλου για κατασχέσεις σε µικροοφειλέτες. τόµ. Η, σ. 5588, 5589.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τροποποίηση του άρθρου 20 του ν.
4387/2016 περί περικοπής των συντάξεων, ακόµη και για
ελάχιστο αγροτικό εισόδηµα ή και αναστολή καταβολής σύνταξης για αιρετούς Αυτοδιοίκησης. τόµ. Η, σ. 5678, 5679,
5680.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις «νέες περικοπές συντάξεων στους συνταξιούχους, αγρότες και µη,
που απασχολούνται σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις». τόµ. Η,
σ. 5747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5840.

Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά µε τα προβλήµατα από την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών. τόµ. Η, σ. 5964, 5966.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Σε αδιέξοδο η ενέργεια, κίνδυνοι για την κοινωνία και τη εθνική οικονοµία». τόµ. Η, σ. 6225, 6238.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Προτίθεστε να ανοίξετε το χωροταξικό του Καλλικράτη;» τόµ. Θ, σ. 6263,
6270.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «το Υπουργείο
διχοτοµεί τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Σύγχυση και µε τις αρµοδιότητες συντήρησης και ασφαλούς λειτουργίας του». τόµ. Θ, σ. 6439, 6440.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6505, 6506.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των
τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6602.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχιούχων
ΤΕΙ. τόµ. Θ, σ. 6656, 6657, 6658.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη βιώσιµη
ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία και τους δήµους, ανάλογα µε τις δυνατότητες του οφειλέτη. τόµ. Θ, σ. 6669, 6670.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµης τροπολογίας σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµι-
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λητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για εταιρική
σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών - µελών της αφενός και της Μογγολίας αφετέρου». τόµ. Θ, σ. 6674.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
- µελών της αφενός και της Μογγολίας αφετέρου». τόµ. Θ,
σ. 6679.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης έκδοσης απόφασης για τους υπό συνταξιοδότηση
αγρότες. τόµ. Ι, σ. 7189.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή της συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω
απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. Ι, σ. 7189.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον τραγικό θάνατο των
αξιωµατικών του Ελληνικού Στρατού από την πτώση του ελικοπτέρου και ευχές για ταχεία ανάρρωση στη διασωθείσα
αρχιλοχία, πέµπτο µέλος του πληρώµατος. τόµ. Ι, σ. 7189.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «αναγκαία και
επιβεβληµένη νοµοθετική ρύθµιση, προκειµένου να παραµείνουν στο ειδικό καθεστώς περίπου 400.000 αγρότες».
τόµ. Ι, σ. 7190, 7191.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
εξεύρεσης λύσης για την έκδοση συντάξεων, των υπό συνταξιοδότηση ασφαλισµένων του ΕΦΚΑ µη µισθωτών και
αγροτών που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές. τόµ. Ι, σ.
7264, 7265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7292, 7332,
7341, 7342.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση προτάσεων ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εξωδικαστικός µηχανισµός στήριξης οφειλών επιχειρήσεων". τόµ. Ι, σ. 7341,
7342.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση
έκδοση εγκυκλίου για την µη περικοπή των συντάξεων (ανεξαρτήτως ταµείου) λόγω αγροτικής δραστηριότητας ή επιδότησης που προϋπήρχε της 12ης Μαΐου του 2016. τόµ. Ι,
σ. 7410, 7411.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης έκδοσης εγκυκλίου που διευκρινίζει σε ποιες περιπτώσεις περικόπτεται η σύνταξη (ανεξαρτήτως ταµείου) λόγω αγροτικής δραστηριότητας ή επιδότησης. τόµ. Ι, σ.
7746, 7747.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Να απεγκλωβιστούν οι πενήντα χιλιάδες υπό συνταξιοδότηση συµπολίτες µας του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ, οι οποίοι σήµερα είναι χωρίς εισόδηµα και χωρίς σύνταξη». τόµ. Ι, σ. 7803, 7804.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «επιβεβληµένη
η εφαρµογή της ρύθµισης των 120 δόσεων για όλες τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τα Ασφαλιστικά Ταµεία, ανεξάρτητα από την ένταξη στις διαδικασίες εξωδικαστικού συµβιβασµού». τόµ. ΙΑ, σ. 7869, 7870.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πότε θα
γίνουν οι πληρωµές της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. τόµ. ΙΑ, σ. 7874, 7875.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α) µε
θέµα: «Σε απόγνωση χιλιάδες αγρότες που ενοικίασαν γη
µε δικαιώµατα (Φόρµα 6) -δύο χρόνια τώρα δεν έχουν λά-

βει ενισχύσεις» και β) σχετικά µε τα σοβαρά προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν οι αγρότες. τόµ. ΙΑ, σ. 7888, 7889.
Αναφορά του στην Ηµέρα της Μητέρας. τόµ. ΙΑ, σ. 7888.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8359,
8424, 8425.
Αναφορά του στην τροµοκρατική ενέργεια ενάντια στον
πρώην Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήµο και καταδίκη
αυτής. τόµ. ΙΑ, σ. 8424.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8535.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση αµπελουργών, ελαιοπαραγωγών και άλλων παραγωγών για τις ζηµιές που υπέστησαν. τόµ. ΙΒ, σ. 8622.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». τόµ. ΙΒ, σ. 8656, 8657.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης
Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας
για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8699.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: "Επιβεβληµένη
η εφαρµογή της ρύθµισης των εκατόν είκοσι δόσεων για όλες τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους δήµους". τόµ. ΙΒ,
σ. 8871, 8872.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Να µειωθούν
δραστικά οι υπερβολικές χρεώσεις στην ΔΕΗ". τόµ. ΙΒ, σ.
9063, 9064.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά µε τη λειτουργία και την ανάπτυξη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). τόµ. ΙΒ, σ.
9065, 9067.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση εφαρµογή της ΚΥΑ περί οικονοµικής ενίσχυσης ΑµεΑ και
στους ασφαλισµένους του Δηµοσίου. τόµ. ΙΓ, σ. 9394,
9395, 9396.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης
και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου". τόµ. ΙΓ, σ. 9723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9732.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Απεµπλοκή
των ραδιοφωνικών σταθµών -να αρθεί το καθεστώς ανισονοµίας µεταξύ των ραδιοφωνικών σταθµών της χώρας».
τόµ. ΙΓ, σ. 10041, 10042.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στα Χανιά. τόµ. ΙΓ, σ.
10077, 10078.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αντί για µέτρα στήριξης της ελληνικής κτηνοτροφίας, εξαίρεση των
σύνθετων ζωοτροφών από τη µείωση του ΦΠΑ». τόµ. ΙΔ, σ.
10147, 10148.
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Οµιλία του σε τρεις συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, µε θέµα: i) "Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για όσους αναµένουν τη
σύνταξή τους και χάνονται οι διαθέσιµοι πόροι", ii) "Με τον
νόµο του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπονται ευτελείς συντάξεις, ενώ παραµένουν και εκατοντάδες χιλιάδες σε εκκρεµότητα", και
iii) σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων
και την απώλεια πόρων για την κοινωνική ασφάλιση. τόµ.
ΙΔ, σ. 10151, 10154.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Διευκρίνιση
ως προς το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται το κατά το άρθρο 199 παράγραφος 4 του ν. 2717/1999 τέλος δικαστικού
ενσήµου το οποίο καταβάλλεται προκειµένου να καταστούν
οι τελεσίδικες και οι ανέκκλητες αναγνωριστικές αποφάσεις καταψηφιστικές». τόµ. ΙΔ, σ. 10302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10810.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11514, 11515.
Αναφορά του στην Ηµέρα Εθνικής Μνήµης για την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισµού. τόµ. ΙΣΤ, σ.
11650.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων, αλαλούµ µε
τις εισφορές και τα µπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11687.
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα αναπάντητα ερωτήµατα για την τραγωδία στην Αίγινα. τόµ. Α, σ.
618, 619, 620, 621.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 618,
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1476, 1477, 1501, 1504.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος, τόµ. Β, σ. 1477,
1478, 1503, 1504.
Αναφορά του στο διάγγελµα του Πρωθυπουργού, µε το
οποίο ανακοίνωσε τη διανοµή του πλεονάσµατος στους χαµηλοσυνταξιούχους, καθώς και την αναστολή του ΦΠΑ στα
νησιά τα οποία πλήττονται από το προσφυγικό, καλύπτοντας έτσι όλο το πλεόνασµα του 2016, το οποίο είχε κερδίσει ο Προϋπολογισµός του 2016. τόµ. Δ, σ. 3042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3042.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοι-

νωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη
και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3461.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του έργου, «Παράκαµψη Χαλκίδας, τµήµα Ν. Λάµψακος - Ψαχνά». τόµ. Η, σ. 5524, 5525, 5526.
Παρέµβασή του στην ειδική συνεδρίαση της Βουλής, αφιερωµένη στη µνήµη του πρώην Πρωθυπουργού και Επιτίµου Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. τόµ. ΙΒ, σ. 8595.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης
Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας
για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8724.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’ και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9834.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Άµυνας κ. Γιάννου Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α
Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση, κατόπιν και του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κανονισµού
της Βουλής και άρθρα του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη
των Υπουργών", όπως ισχύουν, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α
του Κανονισµού της Βουλής». τόµ. ΙΓ, σ. 9921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11512.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει, συµφωνεί και εκτελεί τη
χρεοκοπία της ΔΕΗ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11992.
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 936, 940.
Παρέµβασή του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος
Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέ-
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τησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1609, 1610, 1616.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1610,
τόµ. Δ, σ. 2893, τόµ. Η, σ. 5794,
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2886, 2887, 2893, 2899.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4811, 4812.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5832,
5833.
Επιστολή του µε την οποία ενηµερώνει ότι, ευρισκόµενος
σε αποστολή του κόµµατος του στο εξωτερικό, αδυνατεί να
προσέλθει και να ψηφίσει στη σηµερινή µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και
οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του Κανονισµού της Βουλής
και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «περί Ποινικής ευθύνης
των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2
του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο την διερεύνηση των όσων
εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των
Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ
2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ
2016/118, ΑΒΜ ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν
στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του

Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο
263α Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης
εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το
ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του
Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του
Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6566.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8010,
8382, 8383, τόµ. ΙΓ, σ. 9505, τόµ. ΙΕ, σ. 11066, τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11548.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8013, 8014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8393,
8394.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10785, 10786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11066, 11067.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11161.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11551.
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 655, 657, 692,
701, 704, 719, 720, 721, 729.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 692,
729, τόµ. Ζ, σ. 4800, 4804, 4860, τόµ. ΙΑ, σ. 8426, 8428,
τόµ. ΙΕ, σ. 10856, 10884, 10907, 10911, 10912, 10973.
Οµιλία της στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής. αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ, σ. 1885.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2911.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. Ζ, σ. 4783.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4783-4785, 4800,
4802, 4804, 4824, 4851, 4856, 4859, 4860.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7237.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7935, 7936.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8358,
8359, 8360, 8374, 8375, 8424, 8426, 8427.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης», µε τη
διαδικασία του επείγοντος. τόµ. ΙΑ, σ. 8359.
Αναφορά της στην τροµοκρατική ενέργεια ενάντια στον
πρώην Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήµο και καταδίκη
αυτής. τόµ. ΙΑ, σ. 8426.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας
για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ, σ. 8770.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10744-10746, 10789, 10908, 10912,
10913, 10973.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11528.
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 668.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νέα διάρρηξη στο Θεατρικό Μουσείο. τόµ. Β, σ. 994, 995, 996.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οριοθέτηση-αναοριοθέτηση των αρχαιολογικών χώρων της Βέροιας. τόµ. Β, σ. 1219, 1220, 1221.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1220,
τόµ. Ε, σ. 3685, τόµ. Η, σ. 5468, τόµ. Θ, σ. 6260, 6949,
τόµ. ΙΑ, σ. 8359, τόµ. ΙΓ, σ. 9554, τόµ. ΙΔ, σ. 10175,
10218, 10221.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,2,3 και 4 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ί-

ση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ. Δ,
σ. 2711.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3005.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέση του
Γενικού Διευθυντή στο Ελληνικό Φεστιβάλ. τόµ. Ε, σ. 3527,
3528, 3529.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3684, 3685.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. Ζ, σ. 4840.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4840, 4841, 4842.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε «ΑΕΠΙ-Πόρισµα Ορκωτών Λογιστών - Σ/Ν για τη συλλογική διαχείριση
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων και για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων και άλλα πολιτιστικά θέµατα». τόµ. Η, σ. 5468, 5469, 5470.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «στον αέρα το
έργο επέκτασης της Εθνικής Πινακοθήκης». τόµ. Θ, σ.
6260, 6261, 6262.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6394,
6395.
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτησή της, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την Εθνική Πινακοθήκη και το κόστος
καθυστέρησης της ολοκλήρωσης του έργου επέκτασης. τόµ.
Θ, σ. 6949.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του
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σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων.
τόµ. Ι, σ. 7382.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Εθνική
Πινακοθήκη και το κόστος καθυστέρησης της ολοκλήρωσης του έργου επέκτασης. τόµ. Ι, σ. 7745, 7746.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8026, 8027.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8027.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8416.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης», µε τη
διαδικασία του επείγοντος. τόµ. ΙΑ, σ. 8416.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: α) "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα του Αθλητισµού µεταξύ
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισµού
της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου" και β) "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του
Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεότητας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας του Ιράκ". τόµ. ΙΒ,
σ. 8598.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9505-9507, 9553.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10164, 10175, 10218,
10219, 10221, 10224, 10225, 10227.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού", µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. ΙΔ,
σ. 10164, 10224.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10815, 10823.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και
οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υ-

πουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων
στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11931.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2915.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4816.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. Ζ, σ. 4816.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής µε θέµα: «Αιτήµατα και προτεραιότητες για την ισότητα των φύλων σε έναν κόσµο που αλλάζει: Υγεία, Εργασία και Έµφυλη Βία». τόµ. Η, σ. 5616.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενηµέρωση για το πόρισµα διαχειριστικού ελέγχου της Ανώνυµης
Εταιρείας Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ). τόµ. Η, σ.
5970, 5971.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6407.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το παρασκήνιο ενός σχεδίου νόµου και τις επιπτώσεις του στον χώρο
του πολιτισµού. τόµ. Θ, σ. 6856, 6857.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των προτάσεων που κατέθεσαν: α) ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον
χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014 και β) ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7135.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το µέλλον
του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. τόµ. Ι, σ. 7743,
7744.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7982.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
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έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10161-10163, 10216,
10218, 10219, 10221, 10225, 10226.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ, σ. 10163,
10216, 10218, 10219, 10221.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού", µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. ΙΔ,
σ. 10225.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10943.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εκλογή του στο αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής για
την Β’ Σύνοδο της ΙΖ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 14.
Επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε τη οποία γνωστοποιεί ότι σύµφωνα µε το άρθρο
17 του Κανονισµού της Βουλής, ο Βουλευτής ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Γ,
σ. 1926.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2052,
2055, τόµ. Γ, σ. 2347, 2356, 2371, τόµ. Ε, σ. 3785, τόµ.
ΣΤ, σ. 4721, τόµ. Η, σ. 5636, 5881, τόµ. Θ, σ. 6674, 6675,
6680, τόµ. Ι, σ. 7753, 7775, 7776, 7778, τόµ. ΙΓ, σ. 9446,
9448, 9536, 9732, 9892, τόµ. ΙΔ, σ. 10463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής
καυσίµων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2053-2055, 2078.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2347,
2353, 2357-2359, 2371.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογίας που αφορά το ΕΣΠΑ, λίγο πριν την
ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: «Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 2371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2940.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη
και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και

άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3737, 3740, 3785, 3786,
3787.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τις υπεράριθµες τροπολογίες που κατατέθηκαν στο υπό συζήτηση
σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Χωρικός Σχεδιασµός - Βιώσιµη Ανάπτυξη". τόµ. Ε, σ. 3787.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4709-4711,
4721.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4798, 4804.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5052, 5058-5060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5636,
5638, 5639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5878,
5880, 5881, 5882, 5883.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων του Νοµού Ζακύνθου. τόµ. Θ, σ.
6437, 6438.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της

279
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6510, 6511.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµης τροπολογίας σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για εταιρική
σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών - µελών της αφενός και της Μογγολίας αφετέρου». τόµ. Θ, σ. 6672, 6673, 6674, 6676.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων.
τόµ. Ι, σ. 7364.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: « Άνευ
προηγουµένου καθυστέρηση στην αξιοποίηση του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και του
συνόλου των χρηµατοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». τόµ. Ι, σ. 7757, 7759-7761, 7776, 7777, 7779.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας
για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ, σ. 8763.
Αναφορά του στην ισχυρή σεισµική δόνηση που σηµειώθηκε στη Μυτιλήνη. τόµ. ΙΒ, σ. 8856.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Σχετικά µε τον έλεγχο της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης χρηµατικών
ποσών στη ΣΤΑ.ΣΥ, που προέρχονται από διάθεση εισιτηρίων». τόµ. ΙΒ, σ. 8856, 8857, 8863, 8864, 8865.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Σχετικά µε
την έλλειψη σχεδίου και τη µη ανάληψη δράσεων για τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό της Ελλάδας». τόµ. ΙΓ, σ. 9438,
9448.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την άµεση ανάγκη
νέου στρατηγικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9484, 9491, 9497, 9499.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9548, 9549, 9552.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9732, 9733,
9739.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης επί του διανεµηθέντος
πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α
Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση». τόµ. ΙΓ, σ. 9856, 9857.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµα-

τος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10214, 10215.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10447, 10463, 10464, 10497.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10550.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10587.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10587.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10938.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11893, 11894, 11895.
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 377,
378, τόµ. ΣΤ, σ. 4606, τόµ. ΙΑ, σ. 8023, 8035, τόµ. ΙΕ, σ.
10833.
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Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Επίσηµες
καταγγελίες και "σκιές" στη διαχείριση του προσφυγικού».
τόµ. Β, σ. 1023.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη
και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3465.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «στον αυτόµατο πιλότο οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Μεγάλη
µείωση εσόδων και διεύρυνση των ελλειµµάτων». τόµ. Η, σ.
5979.
Επιστολή του µε την οποία ενηµερώνει ότι, ευρισκόµενος
σε αποστολή του κόµµατος του στο εξωτερικό, αδυνατεί να
προσέλθει και να ψηφίσει στη σηµερινή µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και
οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του Κανονισµού της Βουλής
και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «περί Ποινικής ευθύνης
των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2
του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο την διερεύνηση των όσων
εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των
Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ
2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ
2016/118, ΑΒΜ ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν
στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του
Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο
263α Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του
Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του
Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6564.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8033.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης
Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας
για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8724.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπο-

λίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΓ, σ. 9710.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10832.
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Παρέµβασή της στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό
και πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 401.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1482, 1509.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2141, 2143, 2144, 2147.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2178,
τόµ. Δ, σ. 2627, 3123, τόµ. Ε, σ. 3650, 3683, τόµ. ΣΤ, σ.
4233, τόµ. Ι, σ. 7066, τόµ. ΙΑ, σ. 8547, τόµ. ΙΒ, σ. 9086,
9131, τόµ. ΙΕ, σ. 11161, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11433.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2650.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017». τόµ. Δ, σ. 2831, 2981.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3119.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3650.
Οµιλία της στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής». τόµ. Ε, σ. 3962.
Οµιλία της στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4573, 4575, 4576, 4579, 4588, 4589,
4624.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
«Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ,
ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού
έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5404.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6494, 6495, 6514.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6996.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7968, 7969.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση και
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Απόφασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ,
της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α-Π
2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για
τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000,
ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας
Β ε τρίτα πρόσωπα και Β ε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά Β ε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία
θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9084-9086, 9131.
Οµιλία της στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9861, 9892.
Οµιλία της στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής-Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α’/24.6.1987), όπως ισχύει». τόµ.
ΙΔ, σ. 10413, 10416.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργά-
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νωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10482, 10483, 10485, 10495.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11130, 11161.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11741.
Οµιλία της στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11871.
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
διάσωσης των επιχειρήσεων και των επιτηδευµάτων των ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ που έχουν χρόνιες ασφαλιστικές,
οφειλές καθώς και την ανάγκη για την επανεξέταση του ύψους του προστίµου που επιβάλλεται για κάθε αδήλωτο εργαζόµενο. τόµ. Β, σ. 978, 979.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Επίσηµες
καταγγελίες και "σκιές" στη διαχείριση του προσφυγικού».
τόµ. Β, σ. 1041.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1515, 1516.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. τόµ. Β, σ. 1586.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
του ποσού της συνδεδεµένης ενίσχυσης ανά στρέµµα για τα
πορτοκάλια προς χυµοποίηση. τόµ. Γ, σ. 2246, 2247.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις διαδικασίες και την υλοποίηση του έργου εκτροπής του Πλατύ ποταµού για την ενίσχυση του Φράγµατος Φανερωµένης. τόµ.
Δ, σ. 2416.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3007,
τόµ. Ι, σ. 7775.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3007.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στις εκτιµήσεις ζηµιών από τον ΕΛΓΑ στον Νοµό Κιλκίς. τόµ. ΣΤ, σ. 4219, 4220.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σύνταξη
εθνικού σχεδίου για τη στήριξη της βαµβακοκαλλιέργειας.
τόµ. Ζ, σ. 5100.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση του έργου επέκτασης της διώρυγας του ποταµού Πηνειού στη Δυτική Αχαΐα. τόµ. Ζ, σ. 5101, 5102.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προµήθεια των φυτοπροστατευτικών φαρµάκων που ακυρώνει το
συλλογικό πρόγραµµα δακοκτονίας. τόµ. Η, σ. 5515,
5516.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: « Άνευ
προηγουµένου καθυστέρηση στην αξιοποίηση του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και του
συνόλου των χρηµατοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». τόµ. Ι, σ. 7777, 7778.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 8125.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ποιο το σχέδιο της Κυβέρνησης για την έγγειο αναδιάρθρωση στην ελληνική γεωργία;» τόµ. ΙΓ, σ. 9994, 9995.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σοβαρή απειλή για τις καλλιέργειες της Αρκαδίας η σφήκα της καστανιάς». τόµ. ΙΓ, σ. 9995, 9996.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις του προγράµµατος οργανωµένης δακοκτονίας στην
Περιφέρεια Κρήτης. τόµ. ΙΓ, σ. 9997.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας των ΤΟΕΒ (Τοπικός Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων) - ΓΟΕΒ (Γενικός Οργανισµός Εγγείων
Βελτιώσεων)». τόµ. ΙΔ, σ. 10158, 10159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10560.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιπτώσεις στη βαµβακοκαλλιέργεια από τη µείωση ορίων υπολειµµάτων της δραστικής ουσίας "mepiquat chloride". τόµ.
ΙΣΤ, σ. 11822.
ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ
Παραίτησή της από τη θέση της Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. τόµ. Β, σ. 1585.
Διορισµός της στη θέση της Υφυπουργού Εξωτερικών.
τόµ. Β, σ. 1586.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3060.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σήµα κινδύνου εκπέµπει ο Θερµαϊκός Κόλπος-Επείγει Πρόγραµµα άµεσης δραστικής παρέµβασης». τόµ. ΙΔ, σ. 10738, 10740.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ, σ. 10738.
ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΛΥΔΙΑ
Διορισµός της στη θέση της Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού. τόµ. Β, σ. 1585.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2870.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ψηφιοποίηση κινητών µνηµείων και τις άθλιες εργασιακές συνθή-
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κες που καλούνται να δουλέψουν οι αρχαιολόγοι. τόµ. Ε, σ.
3306, 3307.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάλειψη του ακτινοβόλου µνηµείου της Αµφίπολης. τόµ. Ε, σ.
3525, 3526, 3527.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέση του
Γενικού Διευθυντή στο Ελληνικό Φεστιβάλ. τόµ. Ε, σ. 3528,
3529.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3761,
τόµ. ΙΔ, σ. 10174, 10175, 10216, 10218, 10219, 10222.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3761, 3766, 3768.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επείγουσες επεµβάσεις για τη σωτηρία του σηµαντικότατου βυζαντινού µνηµείου του Αγίου Γεωργίου Λογκανίκου του Δήµου
Σπάρτης. τόµ. Ε, σ. 3942.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή της επαγγελµατικής δραστηριότητας των µελών της Κυβέρνησης. τόµ. ΣΤ, σ. 4502.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στον «Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών». τόµ.
ΣΤ, σ. 4650, 4651.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση
πρόσληψη των συµβασιούχων ορισµένου χρόνου (ΙΔΟΧ)φυλάκων των µουσείων και αρχαιολογικών χώρων µε καθεστώς µόνιµης και σταθερής εργασίας. τόµ. Ζ, σ. 4924.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε «ΑΕΠΙ-Πόρισµα Ορκωτών Λογιστών - Σ/Ν για τη συλλογική διαχείριση
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων και για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για
επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων και άλλα πολιτιστικά θέµατα». τόµ. Η, σ. 5469, 5470.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενηµέρωση για το πόρισµα διαχειριστικού ελέγχου της Ανώνυµης
Εταιρείας Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ). τόµ. Η, σ.
5970, 5972.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «στον αέρα το
έργο επέκτασης της Εθνικής Πινακοθήκης». τόµ. Θ, σ.
6261, 6262.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχεδιασµό για την κατάργηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς.
τόµ. Θ, σ. 6367, 6368.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6390,
6404, 6405.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη
των αναγκών µε προσωπικό φύλαξης, ώστε να επαναλειτουργήσει το Μουσείο Θυρρείου του Δήµου Ακτίου-Βόνιτσας. τόµ. Θ, σ. 6431, 6432.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φύλαξη
των αρχαιολογικών χώρων της Λακωνίας. τόµ. Θ, σ. 6667,
6668.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το παρασκήνιο ενός σχεδίου νόµου και τις επιπτώσεις του στον χώρο
του πολιτισµού. τόµ. Θ, σ. 6856, 6857.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπολειτουργία των Δηµοτικών Περιφερειακών Θεάτρων. τόµ. Ι, σ.
7261, 7262.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Α’ Αρχαίο

Θέατρο της Λάρισας και την επ’ αυτού στρατηγική του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. τόµ. Ι, σ. 7412,
7413.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών στο Τέµενος "Βαγιαζήτ" στο Διδυµότειχο, ύστερα από την καταστροφική πυρκαγιά της 22ης
Απριλίου. τόµ. Ι, σ. 7413, 7414.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ηλεκτρονικό εισιτήριο σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. τόµ.
Ι, σ. 7742, 7743.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το µέλλον
του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. τόµ. Ι, σ. 7744.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Εθνική
Πινακοθήκη και το κόστος καθυστέρησης της ολοκλήρωσης του έργου επέκτασης. τόµ. Ι, σ. 7745, 7746.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβάθµιση και την αξιοποίηση του αρχαιολογικού πολιτιστικού
προϊόντος του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΙΑ, σ. 8344,
8346.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ωράρια µουσείων και αρχαιολογικών χώρων κατά τη θερινή περίοδο».
τόµ. ΙΓ, σ. 9990.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το «Ταµείο
Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισµού». τόµ.
ΙΓ, σ. 9991, 9992.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10173, 10174, 10175,
10176, 10181, 10182, 10183, 10192, 10199, 10202,
10218, 10219, 10222, 10227.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Θα "βαλτώσουν" και φέτος οι ανασκαφές στην Αρχαία Ελίκη;» τόµ. ΙΔ,
σ. 10736, 10737.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10769.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Εκτός ΕΣΠΑ
το ακτινοβόλο µνηµείο της Αµφίπολης, λόγω «ανωριµότητας» του έργου, µε ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισµού».
τόµ. ΙΕ, σ. 11374, 11375.
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 728.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Επίσηµες
καταγγελίες και "σκιές" στη διαχείριση του προσφυγικού».
τόµ. Β, σ. 1025, 1026.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απαξίωση της Ρόδου από την ακύρωση της ίδρυσης του Τµήµατος
Διοίκησης Τουρισµού µε έδρα τη Ρόδο και αγγλόφωνων
τµηµάτων τουριστικών σπουδών που θα απευθύνονται σε
αλλοδαπούς φοιτητές µε δίδακτρα. τόµ. Β, σ. 1535, 1536.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2363.
Αναφορά του στο διάγγελµα του Πρωθυπουργού, µε το
οποίο ανακοίνωσε τη διανοµή του πλεονάσµατος στους χαµηλοσυνταξιούχους, καθώς και την αναστολή του ΦΠΑ στα
νησιά τα οποία πλήττονται από το προσφυγικό, καλύπτο-
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ντας έτσι όλο το πλεόνασµα του 2016, το οποίο είχε κερδίσει ο Προϋπολογισµός του 2016. τόµ. Δ, σ. 3036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3036.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός
Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών,
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν.
4270/2014 και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3670, 3687.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3691,
3727, τόµ. Ζ, σ. 4843, 4915, 4916, τόµ. ΙΓ, σ. 9492, τόµ.
ΙΔ, σ. 10297.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3727, 3779.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4843, 4844.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την ολοκλήρωση και αυτονόµηση του Ογκολογικού Τµήµατος του Νοσοκοµείου Ρόδου. τόµ. Ζ, σ.
4915.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά µε την ολοκλήρωση και αυτονόµηση του Ογκολογικού
Τµήµατος του Νοσοκοµείου Ρόδου. τόµ. Ζ, σ. 5359, 5361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5413.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6979, 6980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7328, 7329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8414.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας
για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ, σ. 8760.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση των κτηµατολογικών γραφείων Ρόδου και Κω. τόµ. ΙΒ,
σ. 9067, 9068.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την άµεση ανάγκη
νέου στρατηγικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9475, 9476, 9492, 9493.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αξιολόγηση
των συνεπειών των φορολογικών επιβαρύνσεων που έχουν
επιβληθεί στον τουρισµό τα δύο τελευταία χρόνια». τόµ. ΙΔ,
σ. 10297, 10298, 10299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10791-10793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθ-

µιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11057.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11515.
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3007.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3007, 3008, 3009.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη
και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4803, 4810.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10948.
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1475, 1477, 1520.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. τόµ. Β, σ. 1585.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Πολιτισµού
και Αθλητισµού. τόµ. Β, σ. 1585.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εισαγγελική έρευνα για την επιβολή των capital controls. τόµ. Γ, σ.
1804, 1805, 1806, 1807.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1806,
τόµ. Δ, σ. 2419, 2428, 2644, 2654, 2658, 2659, 2667,
2670, 2678, τόµ. Ε, σ. 3536, 3557, 3562, 3563, τόµ. Ε, σ.
3651, 3677, 3686, τόµ. ΣΤ, σ. 4187, 4618, τόµ. Ζ, σ.
5389, 5391, τόµ. Θ, σ. 6539, 6550, τόµ. ΙΑ, σ. 7945, 8340,
8522, τόµ. ΙΒ, σ. 9114, 9115, 9116, 9117, 9118, 9131,
9135, τόµ. ΙΓ, σ. 9459, τόµ. ΙΕ, σ. 10850, 10851, 10852,
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11715, 11737, 11744, 11864, 11885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
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των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2422, 2425,
2427, 2428, 2429, 2433, 2627, 2636, 2642, 2643, 2646,
2650, 2654, 2658, 2662, 2663, 2664, 2666, 2667, 2668,
2669, 2670, 2671, 2673, 2674, 2676, 2677, 2678.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2428,
2429, 2678, τόµ. ΙΒ, σ. 9118, 9119, 9135, 9136, τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11885, 11887, 11888.
Οµιλία του επί της αιτήσεως των Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ.κ. Β. Κεγκέρογλου και Θ. Παπαθεοδώρου, για παραβίαση του άρθρου
87 και του άρθρου 88 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Δ,
σ. 2654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3141, 3150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3547, 3550, 3552, 35533555, 3556, 3557, 3557, 3558, 3563, 3566, 3567, 3645,
3648, 3651, 3677, 3678, 3683, 3686.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις», µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ.
Ε, σ. 3557.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το "προκλητικό κάψιµο της ελληνικής σηµαίας σε ζωντανή τηλεοπτική
µετάδοση". τόµ. ΣΤ, σ. 4186, 4187.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4617, 4618, 4623, 4624.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δράση της
οργάνωσης «Ελλήνων Συνέλευσις» και τον ιδρυτή της, Αρτέµη Σώρρα. τόµ. ΣΤ, σ. 4655, 4656.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση ανάγκη µετεγκατάστασης του Ειρηνοδικείου Κιλκίς. τόµ. ΣΤ,
σ. 4665, 4666.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη γονική ισότητα και τη συνεπιµέλεια των τέκνων. τόµ. Ζ, σ. 5094,
5095, 5096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5377, 5390, 5391, 5408, 5409, 5411,
5412, 5414, 5420, 5423.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6525, 6530, 6539, 6540, 6550, 6551,
6552.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των
τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6596.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποσυµφόρηση των φυλακών και την αύξηση της εγκληµατικότητας. τόµ. Θ, σ. 6840, 6841.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7936, 7945-7947.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα «τροπολογία
σκάνδαλο για τους τραπεζίτες». τόµ. ΙΑ, σ. 8339, 8340,
8341.

286
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση και
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Απόφασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ,
της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α-Π
2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για
τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000,
ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας
Β ε τρίτα πρόσωπα και Β ε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά Β ε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία
θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9091, 9100, 9103, 9105,
9111, 9113, 9116, 9117, 9118, 9119, 9120, 9121, 9123,
9126, 9129, 9132, 9133, 9134, 9135, 9136.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών, εκπρόθεσµων και µη σχετικών µε το
θέµα του σχεδίου νόµου, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «I) Κύρωση και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου
2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Α-Π 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε µε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας
2014/42/EΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 2201/2003,του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό
(ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά µε το δικαίωµα
πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας
και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος
σύλληψης, καθώς και σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης
τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας
του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας µε τρίτα πρόσωπα και

µε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη
θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά µε τα δικαιώµατα,
την υποστήριξη και την προστασία θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου». τόµ. ΙΒ, σ. 9133.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αντιθεσµικές
παρεµβάσεις στο έργο της Δικαιοσύνης από τον κ. Πάνο
Καµµένο». τόµ. ΙΓ, σ. 9454, 9455, 9456.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Καταγγελίες
για παρεµβάσεις στο έργο της δικαιοσύνης σχετικά µε την
υπόθεση Noor 1». τόµ. ΙΓ, σ. 9457, 9458, 9459, 9460.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συνεπιµέλεια τέκνων. τόµ. ΙΓ, σ. 9460, 9461.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προσωρινή δικαστική προστασία απολυµένου. τόµ. ΙΓ, σ. 9463.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9874, 9907.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Διευκρίνιση
ως προς το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται το κατά το άρθρο 199 παράγραφος 4 του ν. 2717/1999 τέλος δικαστικού
ενσήµου το οποίο καταβάλλεται προκειµένου να καταστούν
οι τελεσίδικες και οι ανέκκλητες αναγνωριστικές αποφάσεις καταψηφιστικές». τόµ. ΙΔ, σ. 10302, 10303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10848, 10850, 10851, 10852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11249.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αυστηροποίηση των ποινών που επιβάλλονται σε καταστροφείς
πολιτιστικών µνηµείων, δηµόσιας και ιδιωτικής περιουσίας.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11617, 11618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11717, 11718, 11725, 11726, 11727, 11731,
11736, 11737, 11738, 11740, 11741, 11744, 11749,
11750, 11758, 11760, 11762, 11761.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρ-
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χηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11863, 11864, 11869,
11883, 11884, 11885, 11887, 11888, 11894.
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 217".
τόµ. Δ, σ. 3187.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4689, 4694,
4700-4702, 4703, 4720, 4721, 4725, 4726, 4727, 47284730.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4689,
4727, 4728, 4730.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4730.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Αθανασίου Καββαδά και Ελένης Αυλωνίτου. τόµ. Ζ, σ. 5111.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει
προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3
του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «περί Ποινικής
ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο την διερεύνηση
των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την
Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ
2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ
ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες
που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά
µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας
στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και
της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3
του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του
άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6556.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων.
τόµ. Ι, σ. 7358.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατά-

ξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 8123.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’ και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9821.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Άµυνας κ. Γιάννου Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α
Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση, κατόπιν και του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κανονισµού
της Βουλής και άρθρα του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη
των Υπουργών", όπως ισχύουν, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α
του Κανονισµού της Βουλής». τόµ. ΙΓ, σ. 9912.
Οµιλία του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο 142Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση
του Σώµατος σχετικά µε τις εξελίξεις στη διαπραγµάτευση
για το Κυπριακό ζήτηµα. τόµ. ΙΔ, σ. 10092-10094, 10100.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10929.
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το µέλλον
της Πλοηγικής Υπηρεσίας. τόµ. Α, σ. 621.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιµάκιου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικό
Πόλεµο [Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)]
προς υποστήριξη του NATO, µεταξύ του Υπουργού Άµυνας
της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Πολωνίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του
Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης
Μετασχηµατισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1055.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον υπολογισµό των κύριων συντάξεων του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (ΝΑΤ). τόµ. Β, σ. 1227, 1228, 1229.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1468, 1478.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1477.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος
Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1611.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής
καυσίµων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2078.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2866.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3576.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4719.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων
µε το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό στον Τοµέα Ανταλλαγής
και Εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάµεων και άλλες διατάξεις" και β) "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αρµενίας". τόµ. Η, σ. 5759.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
- µελών της αφενός και της Μογγολίας αφετέρου». τόµ. Θ,
σ. 6677, 6680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για
τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρµατος και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 7450.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά
µε τη συνεργασία στον τοµέα αµυντικών εξοπλισµών, συστηµάτων και υπηρεσιών". τόµ. ΙΑ, σ. 7830.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 8135.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «περί κύριας
σύνταξης Ελλήνων ναυτικών». τόµ. ΙΒ, σ. 8624, 8625.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την άµεση ανάγκη
νέου στρατηγικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9487, 9488.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9726, 9729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11419-11421.
ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. τόµ. Β, σ. 1585.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών.
τόµ. Β, σ. 1586.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ, σ. 3156.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9727.
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκλογή του στο αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής για
την Β’ Σύνοδο της ΙΖ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 14.
Οµιλία του στη συζήτηση για α) την έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2015, β) την
ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2017 και γ) την τροποποίηση της υπ’
αριθµ. 5284/3670 (ΦΕΚ 115Α’/23-5-2013) απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής. τόµ. Γ, σ. 1813, 1815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2353,
2360.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2985.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4830.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. Ζ, σ. 4830.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5043,
τόµ. Θ, σ. 6679, 6680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
- µελών της αφενός και της Μογγολίας αφετέρου». τόµ. Θ,
σ. 6677.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών:
«Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και
συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της αφενός και της Μογγολίας αφετέρου». τόµ.
Θ, σ. 6677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9520.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10939.

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 799,
805, 1556, τόµ. ΣΤ, σ. 4560, 4681, 4684, 4685, τόµ. ΙΓ, σ.
9521, τόµ. ΙΕ, σ. 10864.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 803, 804, 805, 894, 941,
942.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Το ασφαλιστικό δεν λύνεται µε περικοπές, ψέµατα και προπαγάνδα».
τόµ. Β, σ. 1555, 1556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2651, 2652.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2880.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3314, 3379.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση της ΠΟΠ ελιάς Καλαµάτας. τόµ. ΣΤ, σ. 4679, 4680.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη «διακοπή
ανάρτησης δασικών χαρτών». τόµ. ΣΤ, σ. 4684, 4685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4799.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5021-5023, 5065.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή
και παραµένει ως ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. Η, σ. 5574.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6983, 6984.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7073.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιδότηση των βιοκαλλιεργητών. τόµ. ΙΒ, σ. 8877, 8878.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9521.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
απένταξης του παραδοσιακού ούζου Καλαµάτας από τον
κατάλογο προϊόντων προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης. τόµ. ΙΓ, σ. 10003, 10004.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10874.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Υπερβολικός
ο αριθµός αποποιήσεων κληρονοµιάς». τόµ. ΙΕ, σ. 11369,
11370, 11371.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Προοπτική
και ανάγκες του Διεθνούς Αερολιµένα Καλαµάτας». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11622, 11623.
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Επίσηµες
καταγγελίες και "σκιές" στη διαχείριση του προσφυγικού».
τόµ. Β, σ. 1022, 1032, 1042, 1046, 1047, 1048.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1048,
τόµ. ΣΤ, σ. 4728, 4730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1492, 1493.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ε-

ναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για
καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και
την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και
2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010,
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Γ, σ. 1979.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3091, 3092.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3092,
τόµ. ΣΤ, σ. 4726, 4727, 4728, 4730, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11967,
11969.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη
και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4691, 4703,
4704, 4717, 4719, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7966.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Σχετικά µε
την έλλειψη σχεδίου και τη µη ανάληψη δράσεων για τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό της Ελλάδας». τόµ. ΙΓ, σ. 9432,
9433.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο
142Α του Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση του Σώµατος σχετικά µε τις εξελίξεις στη διαπραγµάτευση για το Κυπριακό ζήτηµα. τόµ. ΙΔ, σ. 10096, 10098,
10100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10794, 10795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11736, 11738.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Σε ποιες
ενέργειες θα προβείτε για την αντιµετώπιση της κατάστασης
στο Σαρωνικό; Υπάρχει σχεδιασµός και σαφές χρονοδιάγραµµα; Πότε εκτιµάτε ότι θα αποκατασταθεί η ζηµιά και η
περιβαλλοντική ισορροπία; Ποια είναι η µέριµνα για την αποζηµίωση των πληγέντων επαγγελµατιών και πολιτών;
Πως θα διασφαλίσετε ότι µια τέτοια καταστροφή θα αποφευχθεί στο µέλλον;" τόµ. ΙΣΤ, σ. 11829.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Εγκληµατική ολιγωρία στην αντιµετώπιση της Οικολογικής Καταστροφής στον Σαρωνικό". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11836, 11837.
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Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και
οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων
στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11926.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: " Έκτακτη και άµεση αρωγή 500.000 ευρώ στην πληγείσα Δυτική
Αχαΐα". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11967.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Στάση ελληνικής κυβέρνησης έναντι της συνεχιζόµενης αδιαλλαξίας της
ΠΓΔΜ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11968, 11969, 11970, 11971.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
Παραίτησή της από τη θέση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. τόµ. Β, σ.
1585.
Διορισµός της στη θέση της Υπουργού Τουρισµού. τόµ.
Β, σ. 1586.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εισαγωγή νοµοθετικού πλαισίου για την αντιµετώπιση της ανεξέλεγκτης επέκτασης του φαινοµένου all inclusive στον τουρισµό. τόµ. Γ, σ. 2250, 2251.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου της Μαρίνας Μεσολογγίου. τόµ. Δ, σ.
2412, 2413.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2626, 2660.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2889-2891.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοι-

νωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη
και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3446.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3648.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3753, 3758, 3759, 3760,
3780.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3758,
3983, 3984, τόµ. ΙΓ, σ. 9492, 9494.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3839.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα
του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας
της Αιγύπτου και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3978, 39813983, 3984.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµόσια
τουριστική εκπαίδευση στην Κέρκυρα. τόµ. Ζ, σ. 5085,
5086.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση Συµφωνίας για τη συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ". τόµ. Η, σ. 5576,
5577.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των
τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6600.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την άµεση ανάγκη
νέου στρατηγικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9494-9497, 9498, 9499.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10605.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εισαγωγή
πλαισίου για την αντιµετώπιση της ανεξέλεγκτης επέκτασης
του φαινοµένου «all inclusive» στον τουρισµό». τόµ. ΙΔ, σ.
10728, 10729.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «Μαρίνα
Μεσολογγίου». τόµ. ΙΔ, σ. 10730, 10731.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και
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οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων
στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11919.
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 14, 657, 662, 664, τόµ. Β, σ. 840, 842, 927,
929, 930, 933, 940, 941, 942, 950, 1028, 1029, 1031,
1034, 1036, 1037, 1040, 1511, 1515, 1517, 1518, 1519,
τόµ. Γ, σ. 1604, 1605, 1811, 1813, 1814, 1818, 1820,
1821, 1822, 1947, 1948, 1949, 1951, 1953, 1954, 1958,
2084, 2296, 2297, 2298, 2301, 2302, 2322, τόµ. Δ, σ.
2664, 2666, 2667, 2668, 2670, 2671, 2673, 2675, 2676,
2677, 2678, 2825, 2831, 2863, 2866, 2867, 2869, 2877,
2878, 2879, 3185, τόµ. Ε, σ. 3326, 3329, 3331, 3332,
3334, 3343, 3344, 3350, 3391, 3392, 3395, 3397, 3403,
3404, 3405, 3406, 3408, 3409, 3761, 3768, 3774, 3775,
3777, 3778, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3787,
3788, τόµ. ΣΤ, σ. 4144, 4145, 4147, 4150, 4151, 4152,
4157, 4524, 4525, 4526, 4527, 4628, 4629, 4630, 4633,
4639, 4640, 4641, 4643, 4716, 4718, 4721, 4723, 4724,
4726, 4727, 4728, 4730, τόµ. Ζ, σ. 4787, 4792, 4795,
4797, 4798, 4800, 4801, 5046, 5051, 5052, 5058, τόµ. Η,
σ. 5482, 5484, 5485, 5486, 5490, 5492, 5493, 5494,
5497, 5506, 5507, 5575, 5577, 5594, 5628, 5629, 5630,
5631, 5635, 5636, 5638, 5639, 5640, τόµ. Θ, σ. 6358,
6363, 6552, 6553, 6555, 6567, 6590, 6595, 6596, 6598,
6600, 6604, 6605, 6610, τόµ. Ι, σ. 7079, 7093, 7094,
7095, 7110, 7111, 7112, 7115, 7116, 7119, 7204, 7206,
7207, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7295, 7298, 7301,
7799, 7800, 7805, 7810, τόµ. ΙΑ, σ. 7925, 7926, 7931,
7945, 7947, τόµ. ΙΑ, σ. 8109, 8118, 8122, 8148, 8213,
8395, 8401, 8404, τόµ. ΙΒ, σ. 8657, 8660, 8665, 8667,
8676, 8677, 8678, 8679, 8680, 8681, 8682, 8683, 8684,
8686, 8687, 8689, 8691, 8692, τόµ. ΙΓ, σ. 9414, 9481,
9486, 9492, 9494, 9499, 9539, 9553, 9554, τόµ. ΙΔ, σ.
10163, 10171, 10172, 10173, 10174, 10326, 10330,
10336, τόµ. ΙΕ, σ. 10907, 10910, 10911, 10915, 11158,
11159, 11160, 11161, 11162, 11163, 11164, 11167,
11168, 11169, 11174, 11175, 11177, 11178, 11308,
11309, 11310, 11312, 11313, 11316, 11318, 11319,
11321, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11413, 11415, 11417, 11424, 11425,
11428, 11718, 11723, 11724, 11729, 11733, 11917.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 241.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Αθανασίου Παπαδόπουλου και Νικολάου
Βούτση. τόµ. Α, σ. 410.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
επαναθεσµοθέτησης της ενιαίας τιµής του βιβλίου. τόµ. Α,
σ. 680, 681.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού, σχετικά
µε το άρθρο 67 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Δ, σ. 2864, 2865, 2867.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ, σ. 2872.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,

σχετικά µε τις υπεράριθµες τροπολογίες που κατατέθηκαν
στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Χωρικός Σχεδιασµός - Βιώσιµη Ανάπτυξη".
τόµ. Ε, σ. 3781.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού, σχετικά
µε τις αρµοδιότητες των Υφυπουργών, όσον αφορά τη νοµοθετική πρωτοβουλία. τόµ. ΣΤ, σ. 4147.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Η, σ. 5494.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις καταγγελίες για υψηλά ποσοστά καισαρικών
τοµών στην Ελλάδα χωρίς ιατρική αιτιολόγηση. τόµ. Η, σ.
5754.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διαδικασία της ψήφιση επί των προτάσεων
που κατέθεσαν α) ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης
Τσίπρας, και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για
τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014 και β) ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της
δηµόσιας υγείας από το 1996 µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ.
7079, 7080.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην 9η Μαΐου, ηµέρα της
µεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών. τόµ. Ι, σ. 7781.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και
τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20182021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7936.
Αναφορά του (Προεδρεύων) σχετικά µε την κατάθεση
τροπολογίας που αφορά προαπαιτούµενα µέτρα, κατά τη
διάρκεια κύρωσης διεθνούς σύµβασης. τόµ. ΙΒ, σ. 8667.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο". τόµ. ΙΒ, σ. 8680, 8682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10816.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11131.
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. τόµ. Β, σ. 1584.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. τόµ. Β, σ. 1586.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Άννας-Μισέλ Ασηµακοπούλου. τόµ. Δ,
σ. 2439.
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Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,2,3 και 4 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ. Δ,
σ. 2700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3098, 3099.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έγκριση
µεσοπρόθεσµου επιχειρηµατικού σχεδίου για τον Οργανισµό Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). τόµ. ΣΤ, σ. 4188.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Αθανασίου Καββαδά και Ελένης Αυλωνίτου. τόµ. Ζ, σ. 5112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5811.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει
προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3
του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «περί Ποινικής
ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο την διερεύνηση
των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την
Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ
2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ
ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες
που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά
µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας

στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και
της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3
του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του
άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6557.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση της απόδοσης των εξαιρούµενων εκτάσεων της Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και
"ΟΛΠ Α.Ε." στους Δήµους της Β’ Πειραιά ΚερατσινίουΔραπετσώνας, Περάµατος, Σαλαµίνας καθώς και στον Δήµο Πειραιά τόµ. Θ, σ. 6950, 6951.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7101, 7102, 7103.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7103,
7450, 7452, 7454, 7456, 7457, τόµ. ΙΓ, σ. 9481.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων.
τόµ. Ι, σ. 7359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για
τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρµατος και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 7451, 7452, 7457.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Διεθνούς
Σύµβασης για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρµατος
και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και
άλλες διατάξεις", σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
108 του Κανονισµού της Βουλής και την ανάγκη να ανοίξει
ο κατάλογος των οµιλητών. τόµ. Ι, σ. 7452.
Παρέµβασή του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας
της Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΑ, σ. 8311, 8312.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πλήρη αποδυνάµωση του Ελληνικού Νηολογίου. τόµ. ΙΑ, σ. 8352,
8353, 8354.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας
για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ, σ. 8749.
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Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την άµεση ανάγκη
νέου στρατηγικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9476, 9477, 9481, 9482-9484.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Αποκοµµένη
η Σαµοθράκη εν µέσω τουριστικής περιόδου! Σε απόγνωση
οι κάτοικοι, οι τουρίστες και οι επιχειρηµατίες γενικά!». τόµ.
ΙΣΤ, σ. 11390, 11391.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την αντιµετώπιση της κατάστασης
στο Σαρωνικό; Υπάρχει σχεδιασµός και σαφές χρονοδιάγραµµα; Πότε εκτιµάτε ότι θα αποκατασταθεί η ζηµιά και η
περιβαλλοντική ισορροπία; Ποια είναι η µέριµνα για την αποζηµίωση των πληγέντων επαγγελµατιών και πολιτών;
Πως θα διασφαλίσετε ότι µια τέτοια καταστροφή θα αποφευχθεί στο µέλλον;" τόµ. ΙΣΤ, σ. 11828, 11829.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Εγκληµατική ολιγωρία στην αντιµετώπιση της Οικολογικής Καταστροφής στον Σαρωνικό". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11837, 11838, 11839,
11850, 11851, 11852, 11853, 11854, 11856, 11857.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11854,
11856, 11857.
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 160, 163, 164, 228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για
την Αυτόµατη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηµατοοικονοµικών Λογαριασµών και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Α, σ. 83.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 83, 163,
τόµ. Γ, σ. 1821, 2255, τόµ. Δ, σ. 3145, τόµ. Ε, σ. 3580,
3686, τόµ. ΣΤ, σ. 4142, τόµ. ΙΑ, σ. 8022, 8103, 8507,
8508, 8509, 8507, 8508, 8509, τόµ. ΙΒ, σ. 8649, 8687,
8869, τόµ. ΙΓ, σ. 10050, τόµ. ΙΔ, σ. 10549, 10598, 10601,
10615, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11622, 11684.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόβληµα
των µετακινήσεων των εκτιµητών του ΕΛΓΑ που οδηγεί
στην οικονοµική ζηµιά των πληγέντων αγροτών. τόµ. Β, σ.
877, 878.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 920.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1487.
Οµιλία του στη συζήτηση για α) την έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2015, β) την
ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2017 και γ) την τροποποίηση της υπ’
αριθµ. 5284/3670 (ΦΕΚ 115Α’/23-5-2013) απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής. τόµ. Γ, σ. 1815.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2014" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Γ, σ. 1854.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παράταση µίσθωσης των αγροτεµαχίων των όµορων τοπικών κοι-

νοτήτων της πρώην Λίµνης Αγουλινίτσας της περιφερειακής
ενότητας Ηλείας. τόµ. Γ, σ. 2161.
Αναφορά του στην 25η Νοεµβρίου, Παγκόσµια Ηµέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των γυναικών. τόµ. Γ, σ. 2171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2171, 2172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2339,
2340.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την αναβάθµιση και την εύρυθµη
λειτουργία του τµήµατος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας µε έδρα
τον Πύργο. τόµ. Δ, σ. 2770, 2771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 2817-2819.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3145,
τόµ. ΙΑ, σ. 7984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3542, 3543, 3544, 3580,
3635, 3658, 3686, 3691.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την
«προστασία των πολιτών από το ενδεχόµενο απάτης και
διασποράς ψευδών ειδήσεων από τον Αρτέµη Σώρρα». τόµ.
Ε, σ. 3624.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος εκπρόθεσµων τροπολογιών που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ.
3635, 3636.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί
του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ.
4108-4110, 4127, 4137, 4151.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4560, 4561, 4562, 4612.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5408, 5409.
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Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των προτάσεων που κατέθεσαν: α) ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον
χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014 και β) ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7141.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7901, 7914, 7984.
Οµιλία του επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.
4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 7914.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Καµία ορατή
προοπτική για τον δρόµο Πάτρα-Πύργου». τόµ. ΙΑ, σ. 8506,
8507, 8508, 8509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8541, 8551.
Αναφορά του σχετικά µε την κατάθεση τροπολογίας που
αφορά προαπαιτούµενα µέτρα, κατά τη διάρκεια κύρωσης
διεθνούς σύµβασης. τόµ. ΙΒ, σ. 8649.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». τόµ. ΙΒ, σ. 8649.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Σε καθεστώς
ανασφάλειας χιλιάδες συνταξιούχοι που έχουν και αγροτικό εισόδηµα, λόγω των διατάξεων για την περικοπή των συντάξεων του Άρθρου 20 του ν. 4387/2016". τόµ. ΙΒ, σ.
8869, 8870, 8871.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». τόµ.
ΙΓ, σ. 10050, 10051.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10549, 10554, 10555, 10562.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της Ελληνικής

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10598, 10600, 10601, 10602, 10615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11436.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Οι δεσµεύσεις προς το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (ΔΝΤ) και τα
προαπαιτούµενα της αξιολόγησης χωρίς ενηµέρωση της
Βουλής». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11620, 11621.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων, αλαλούµ µε
τις εισφορές και τα µπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11724, 11727.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Βοιωτίας. τόµ. Ζ, σ. 5108.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7096-7098, 7099.
Οµιλία του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο 142Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση
του Σώµατος σχετικά µε τις εξελίξεις στη διαπραγµάτευση
για το Κυπριακό ζήτηµα. τόµ. ΙΔ, σ. 10087-10089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10805, 10806.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό και
πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 367-369, 400.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-
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ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3160-3163, 3178.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά
µε τον πρωτογενή τοµέα και τους αγρότες. τόµ. ΣΤ, σ.
4071--4074.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4581-4583.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής µε θέµα: «Αιτήµατα και προτεραιότητες για την ισότητα των φύλων σε έναν κόσµο που αλλάζει: Υγεία, Εργασία και Έµφυλη Βία». τόµ. Η, σ. 5614.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6502-6504.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8071-8075.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Βουλής, αφιερωµένη στη µνήµη του πρώην Πρωθυπουργού και Επιτίµου
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. τόµ. ΙΒ, σ. 8591.

Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του
Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΓ, σ. 9692-9695.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9874-9876.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10825-10827.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11879-11881.
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτικών. τόµ. Α, σ. 70, 71.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 84, 155, 158, 159, 161, 162, 163, 165, 169,
170, 171, 618, 619, 620, 683, 692, 693, 695, 696, 699,
701, τόµ. Β, σ. 887, 889, 1220, 1223, 1225, 1229, 1230,
1534, 1535, 1537, τόµ. Γ, σ. 1804, 1806, 1807, 1897,
1899, 1900, 1960, 1962, 1963, 1966, 1970, 1972, 1973,
2109, 2113, 2118, 2123, 2124, 2253, 2254, 2255, 2262,
2263, 2269, 2337, 2339, 2349, τόµ. Δ, σ. 2415, 2416,
2417, 2418, 2419, 2420, 2422, 2428, 2429, 3048, 3058,
3059, 3060, 3062, 3063, 3138, 3140, 3141, 3142, 3143,
τόµ. Ε, σ. 3303, 3304, 3307, 3376, 3377, 3379, 3385,
3386, 3387, 3388, 3630, 3631, 3633, 3745, 3746, 3748,
3750, 3753, 3759, 3761, 3959, 3962, τόµ. ΣΤ, σ. 4183,
4187, 4188, 4455, 4565, 4568, 4569, τόµ. Ζ, σ. 4823,
4824, 4832, 4842, 4844, 4915, 4916, 4922, 5383, 5384,
τόµ. Η, σ. 5472, 5473, 5474, 5476, 5479, 5527, 5528,
5529, 5530, 5531, 5814, 5815, 5833, 5963, 5964, 5970,
5973, 6222, τόµ. Θ, σ. 6295, 6298, 6299, 6301, 6302,
6440, 6443, 6444, 6445, 6496, 6501, 6674, 6675, 6676,
6677, 6678, 6679, 6680, 6682, 6684, 6686, 6688, 6689,
6690, 6854, 6858, 6862, 6863, 6864, 6866, 6867, 6868,
τόµ. Ι, σ. 7062, 7064, 7065, 7066, 7067, 7069, 7070,
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7074, 7075, 7076, 7078, 7151, 7153, 7157, 7450, 7452,
7453, 7454, 7455, 7456, 7457, 7458, 7522, τόµ. ΙΑ, σ.
7887, 7888, 7889, 7892, 7958, 7964, 8027, 8028, 8029,
8030, 8033, 8034, 8035, 8037, 8038, 8040, 8041, 8357,
8359, 8361, 8363, 8365, 8370, 8515, 8516, 8521, 8522,
8523, τόµ. ΙΒ, σ. 8624, 8627, 8628, 8632, 8852, 8857,
τόµ. ΙΓ, σ. 9397, 9400, 9403, 9409, 9460, 9559, 9737,
9738, 9819, 9850, 9857, 9858, 9859, 9860, 9861, 9862,
9863, τόµ. ΙΔ, σ. 10149, 10151, 10159, 10160, τόµ. ΙΕ, σ.
10758, 10765, 10766, 10767, 10768, 10769, 10771,
11061, 11066, 11068, 11069, 11071, 11072, 11073,
11074, 11093, 11094, τόµ. ΙΕ, σ. 11289, 11292, 11301,
11304, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11509, 11510, 11517, 11520, 11521,
11648, 11649, 11655, 11656, 11831, 11835, 11967,
11968, 11969, 11975.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 164.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 258.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα
Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
691.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) για την απώλεια του πρώην Βουλευτή και Υπουργού, Καθηγητή Ψυχιατρικής Κώστα Στεφανή. τόµ. Β, σ. 1219.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τον υπολογισµό των κύριων συντάξεων του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (ΝΑΤ). τόµ. Β, σ. 1229.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα εγκαταλελειµµένα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία Ρόδου,
Κω και Καρπάθου. τόµ. Β, σ. 1234, 1235.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την απαξίωση της Ρόδου από την ακύρωση της ίδρυσης του Τµήµατος Διοίκησης Τουρισµού µε έδρα τη Ρόδο και αγγλόφωνων τµηµάτων τουριστικών σπουδών που
θα απευθύνονται σε αλλοδαπούς φοιτητές µε δίδακτρα.
τόµ. Β, σ. 1536, 1537.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Το ασφαλιστικό δεν λύνεται µε περικοπές, ψέµατα και προπαγάνδα».
τόµ. Β, σ. 1543.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στο θάνατο του πρώην Προέδρου της Δηµοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου. τόµ. Γ, σ.
1968.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων
στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις» µε τη µορφή του
κατεπείγοντος. τόµ. Γ, σ. 2257, 2258.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Δ, σ. 2420, 2428, 2429, 3142, 3143, τόµ. ΙΑ, σ. 8359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2987.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγη-

σης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3656.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τις υπεράριθµες τροπολογίες που κατατέθηκαν
στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Χωρικός Σχεδιασµός - Βιώσιµη Ανάπτυξη".
τόµ. Ε, σ. 3745, 3746.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στη συζήτηση, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων του
Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισµού της Βουλής». τόµ. Ε, σ. 3966.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων
του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής
Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
4824.
Οµιλία του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
4844.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το εύρος εφαρµογής της τηλεϊατρικής στην Ελλάδα. τόµ. Ζ, σ. 5358.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά µε την ολοκλήρωση και αυτονόµηση του Ογκολογικού
Τµήµατος του Νοσοκοµείου Ρόδου. τόµ. Ζ, σ. 5360, 5362.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την ώρα λήξης της συνεδρίασης, τη σειρά και
τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών, κατά τη συζήτηση του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ)
1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ζ, σ. 5378, 5385.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την επαναλειτουργία του Συµβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Η, σ. 5471.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, γα τα εβδοµήντα χρόνια της Ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα και λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του 2017 ως έτος Δωδεκανήσου. τόµ. Η, σ. 5503.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά µε τα προβλήµατα από την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών. τόµ. Η, σ. 5964.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις «σηµαντικές καθυστερήσεις στην κατασκευή
του οδικού άξονα Πατρών - Πύργου». τόµ. Η, σ. 5974.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τον στόλο των αστικών συγκοινωνιών. τόµ. Η, σ.
5976.
Οµιλία του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Σε αδιέξοδο η ενέργεια, κίνδυνοι για την κοινωνία και
τη εθνική οικονοµία». τόµ. Η, σ. 6222.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στη συζήτηση επί της
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προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση
κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο
5 του ν. 3126/2003 «περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.
3961/2011, µε αντικείµενο την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ
2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ
2016/118, ΑΒΜ ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν
στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του
Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο
263α Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του
Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του
Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6507.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµης τροπολογίας σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της αφενός και της
Μογγολίας αφετέρου». τόµ. Θ, σ. 6676.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Κλειστό επί
χρόνια το Πολυδύναµο Ιατρείο Ολύµπου Καρπάθου». τόµ.
Θ, σ. 6849.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε προσβλητικές εκφράσεις που ακούστηκαν στην
αίθουσα του Κοινοβουλίου και καταδίκη αυτών. τόµ. Θ, σ.
6867, 6868.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στη συζήτηση α) επί της
προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ.
Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων, κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας
κατά τα έτη 1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός
του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση
της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από
το 1996 µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7075.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την κατάθεση προτάσεων ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εξω-

δικαστικός µηχανισµός στήριξης οφειλών επιχειρήσεων".
τόµ. Ι, σ. 7341, 7342.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων.
τόµ. Ι, σ. 7384.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου
του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της
Διεθνούς Σύµβασης για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του
Έρµατος και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία,
2004 και άλλες διατάξεις", σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής και την ανάγκη να
ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών. τόµ. Ι, σ. 7450, 7452,
7453.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
στελέχωσης και λειτουργίας του Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Λίνδου Ρόδου. τόµ. Ι, σ. 7733, 7734.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην Ηµέρα της Μητέρας.
τόµ. ΙΑ, σ. 7887.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8018.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8530.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». τόµ. ΙΒ, σ. 8663.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην ισχυρή σεισµική δόνηση που σηµειώθηκε στη Μυτιλήνη. τόµ. ΙΒ, σ. 8852.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στη συζήτηση, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του
Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση διατάξεων
του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό
(ΦΕΚ 106/Α’/24-6-1987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ 51/Α’/10-41997), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΓ, σ. 9400, 9401, 9410.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μέτρα ενίσχυσης της Οικονοµίας της Δωδεκανήσου». τόµ. ΙΓ, σ.
9466, 9467.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης επί του
διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά
του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε
το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση». τόµ. ΙΓ, σ. 9855, 9856, 9857.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συ-
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ζητήθηκε, µε θέµα: "Διακοπές ηλεκτρικού ρεύµατος στη Ρόδο, εν µέσω καύσωνα της τουριστικής περιόδου". τόµ. ΙΓ, σ.
10037.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 10037,
τόµ. ΙΕ, σ. 10875, 11124.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εξώθηση χιλιάδων αυτοαπασχολούµενων σε σύνταξη». τόµ. ΙΔ, σ.
10367, 10368.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10876.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11124, 11125.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Διακοπές ηλεκτρικού ρεύµατος στη Ρόδο, εν µέσω καύσωνα και τουριστικής περιόδου». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11393.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην Παγκόσµια Ηµέρα Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11647.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην Ηµέρα Εθνικής Μνήµης για την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισµού.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11648, 11655, 11656.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επικίνδυνη η
έλλειψη καρδιολόγου και χειρουργού στο Κέντρο Υγείας
της ωραίας Καρπάθου». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11675, 11676.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Εγκλωβισµός
προσφύγων και µεταναστών στα νησιά". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11979, 11980.
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων
της και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 819.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Επίσηµες
καταγγελίες και "σκιές" στη διαχείριση του προσφυγικού».
τόµ. Β, σ. 1029, 1030, 1045, 1046, 1047, 1048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2140, 2151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά

µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2652, 2660,
2661.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ, σ. 2967, 2968, 2984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3054, 3055.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3138,
τόµ. Ε, σ. 3650, 3651, τόµ. Ζ, σ. 4907, 4909, τόµ. ΙΑ, σ.
7945, 7968, 8009, 8501, 8502, τόµ. ΙΕ, σ. 11130.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και
εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3344.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός
Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών,
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν.
4270/2014 και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3640, 3641, 3651, 3677.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος εκπρόθεσµων τροπολογιών που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ.
3651.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των πατατοκαλλιεργητών του Λεκανοπεδίου του Κάτω Νευρικοπίου στο Νοµό
Δράµας. τόµ. Ζ, σ. 4909.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5043, 5044.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την αύξηση των φαινοµένων της βίας
και την έξαρση της εγκληµατικότητας. τόµ. Ζ, σ. 5075.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των πατατοκαλλιεργητών του Λεκανοπεδίου του
Κάτω Νευροκοπίου στον Νοµό Δράµας. τόµ. Ζ, σ. 5091,
5092.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
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και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5375, 5393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6397.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και
επ. του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.
3126/2003 «περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ
ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ
ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους
ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη
Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος
και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6547.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή της συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω
απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. Ι, σ. 7188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8009.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το τηλεοπτικό σήµα σε αποµακρυσµένες περιοχές. τόµ. ΙΑ, σ.
8462, 8464.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: "Υπεξαίρεση
στην οικονοµική διαχείριση του Θεραπευτηρίου Χρόνιων
Παθήσεων Δράµας". τόµ. ΙΑ, σ. 8466, 8467.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τα χρήµατα που δαπανήθηκαν από την
Περιφερειακή Ενότητα Δράµας για τη δηµιουργία και λειτουργία της Δοµής Φιλοξενίας Μεταναστών στη ΒΙΠΕ Δράµας. τόµ. ΙΑ, σ. 8501, 8502.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας

για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ, σ. 8771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11155, 11174, 11175.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σύσταση
Ογκολογικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκοµείο Δράµας.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11404, 11405, 11406.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11884.
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Αθανασίου Παπαδόπουλου και Νικολάου Βούτση. τόµ. Α,
σ. 413.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Άννας-Μισέλ Ασηµακοπούλου. τόµ. Δ,
σ. 2442.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,2,3 και 4 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ. Δ,
σ. 2704.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Χ. Παππά, Κ.
Μπαρµπαρούση, Ε. Ευάγγελου Βενιζέλου, Σ. Θεωδωράκη,
Α. Παπαρήγα, Φ. Γεννηµατά και Δ. Κουτσούµπα. τόµ. ΣΤ,
σ. 4240.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Σωκράτη Βαρδάκη, Θεοδώρου Φορτσάκη και εβδοµήντα δύο (72) εν ενερ-
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γεία Βουλευτών και συγκεκριµένα των κ.κ. Τζάκρη Θεοδώρας, Αθανασίου Χαράλαµπου, Αναστασιάδη Σάββα, Ανδριανού Ιωάννη, Αντωνίου Μαρίας, Αραµπατζή Φωτεινής,
Ασηµακοπούλου Άννας - Μισέλ, Αυγενάκη Ελευθερίου,
Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδη, Βεσυρόπουλου Αποστόλου, Βλάχου
Γεωργίου, Βορίδη Μαυρουδή (Μάκη), Βούλτεψη Σοφίας,
Βρούτση Ιωάννη, Γεωργαντά Γεωργίου, Γεωργιάδη Σπυρίδωνα - Άδωνι, Γιακουµάτου Γερασίµου, Γκιουλέκα Κωνσταντίνου, Δαβάκη Αθανασίου, Δένδια Νικολάου - Γεωργίου, Δήµα Χρίστου, Κακλαµάνη Νικήτα, Καλαφάτη Σταύρου, Καραγκούνη Κωνσταντίνου, Καραµανλή Άννας, Καραµανλή Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου, Καράογλου Θεοδώρου, Καρασµάνη Γεωργίου, Κατσαφάδου Κωνσταντίνου, Κεδίκογλου Συµεών (Σίµου), Κέλλα Χρήστου, Κεφαλογιάννη Όλγας, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Κικίλια Βασιλείου, Κόνσολα Εµµανουήλ, Κοντογεώργου Κωνσταντίνου,
Κουκοδήµου Κωνσταντίνου, Κουτσούµπα Ανδρέα, Κυριαζίδη Δηµητρίου, Μαρτίνου Γεωργίας, Μεϊµαράκη Ευαγγέλου,
Μηταράκη Παναγιώτη (Νότη), Μητσοτάκη Κυριάκου, Μπακογιάννη Θεοδώρας, Μπούρα Αθανασίου, Οικονόµου Βασιλείου, Παναγιωτόπουλου Νικολάου, Παπακώστα - Σιδηροπούλου Αικατερίνης, Πλακιωτάκη Ιωάννη, Ράπτη Ελένης, Σαλµά Μάριου, Σαµαρά Αντωνίου, Σκρέκα Κωνσταντίνου, Σταϊκούρα Χρήστου, Στύλιου Γεωργίου, Τασούλα
Κωνσταντίνου, Τραγάκη Ιωάννη, Τσιάρα Κωνσταντίνου,
Χαρακόπουλου Μαξίµου, Χατζηδάκη Κωνσταντίνου, Βενιζέλου Ευαγγέλου, Γρηγοράκου Λεωνίδα, Κουτσούκου Γιάννη, Κρεµαστινού Δηµητρίου, Κωνσταντινόπουλου Οδυσσέα, Λοβέρδου Ανδρέα, Μανιάτη Ιωάννη, Σκανδαλίδη
Κωνσταντίνου, Χριστοφιλοπούλου Παρασκευής (Εύης), Λυκούδη Σπυρίδωνα, Ψαριανού Γρηγορίου και Μάρκου Αικατερίνης. τόµ. Η, σ. 5984.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6510.

Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων.
τόµ. Ι, σ. 7360.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11312.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Παρέµβασή του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό
και πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 395.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2291.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2879.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7307.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9501, 9503, 9505, 9536,
9537, 9538, 9549, 9552, 9553.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9503,
9505, τόµ. ΙΕ, σ. 10901
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11119, 11120.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 342,
τόµ. Β, σ. 1057, τόµ. Γ, σ. 1929, 2371, τόµ. Δ, σ. 2419,
2420, 2639, 2656, τόµ. Ε, σ. 3303, 3304, 3677, 3683,
3684, 3650, τόµ. ΣΤ, σ. 4654, 4730, τόµ. Ζ, σ. 5394, τόµ.
Η, σ. 5561, τόµ. Θ, σ. 6254, 6620, 6671, 6678, 6680, τόµ.
Ι, σ. 7292, τόµ. ΙΑ, σ. 8103, τόµ. ΙΒ, σ. 8687, τόµ. ΙΓ, σ.
9519, 9726, 9738, τόµ. ΙΕ, σ. 10824.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση αγροτών λόγω τεράστιων καταστροφών που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο στην Αρκαδία
από τη θεοµηνία της 25ης Ιουνίου. τόµ. Α, σ. 343, 344.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε την Ορ-
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γάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιµάκιου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικό
Πόλεµο [Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)]
προς υποστήριξη του NATO, µεταξύ του Υπουργού Άµυνας
της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Πολωνίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του
Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης
Μετασχηµατισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1059,
1065.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Το ασφαλιστικό δεν λύνεται µε περικοπές, ψέµατα και προπαγάνδα».
τόµ. Β, σ. 1544, 1553, 1554, 1564.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1553,
1554, τόµ. Γ, σ. 2331.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άρση
των εµποδίων για την αξιοποίηση του πρώην αεροδροµίου
του Ελληνικού. τόµ. Γ, σ. 2062, 2063.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2262, 2263, 2298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 23292331, 2372.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογίας που αφορά το ΕΣΠΑ, λίγο πριν την
ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: «Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 2372.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα

σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2635, 2651,
2652.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2933, 2934, 2935.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την πρόοδο για την ολοκλήρωση της
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) εν όψει της επένδυσης στον πρώην αεροδρόµιο
Ελληνικού. τόµ. Ε, σ. 3303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3367, 3428.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός
Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών,
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν.
4270/2014 και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3550.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
του έργου β’ φάσης της επέκτασης δικτύου διανοµής τηλεθέρµανσης στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. τόµ. Ε, σ. 3619,
3620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3683, 3684.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3782.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην αποζηµίωση των πληγέντων αγροτών της Αρκαδίας από τη θεοµηνία της 25ης Ιουνίου. τόµ. Ε, σ. 3960,
3961.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα
του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας
της Αιγύπτου και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3979.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την ενηµέρωση για το στάδιο που βρίσκεται η διαδικασία υλοποίησης της επένδυσης στο πρώην
αεροδρόµιο του Ελληνικού. τόµ. ΣΤ, σ. 4654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4694.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5381, 5404.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Σε αδιέξοδο η ενέργεια, κίνδυνοι για την κοινωνία και τη εθνική οικονοµία». τόµ. Η, σ. 6221, 6223, 6227, 6240.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
έργων αποχετευτικών δικτύων και επεξεργασίας λυµάτων
Κοντοβάζαινας, Λεβιδίου και Καλλιανίου Αρκαδίας. τόµ. Θ,
σ. 6254, 6255.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των
τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6620, 6621.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµης τροπολογίας σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για εταιρική
σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών - µελών της αφενός και της Μογγολίας αφετέρου». τόµ. Θ, σ. 6676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
- µελών της αφενός και της Μογγολίας αφετέρου». τόµ. Θ,
σ. 6676, 6680, 6681.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση προτάσεων ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εξωδικαστικός µηχανισµός στήριξης οφειλών επιχειρήσεων". τόµ. Ι, σ. 7342.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «η Κυβέρνηση
εµποδίζει την επένδυση για την αξιοποίηση του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού». τόµ. ΙΑ, σ. 7876, 7877.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8027.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόδοση
του προγράµµατος χορήγησης αδειών διαµονής σε πολίτες
τρίτων χωρών, µέσω της αγοράς ακινήτων στη χώρα µας ή
επενδύσεων αξίας άνω των 250.000 ευρώ (Golden Visa
Greece). τόµ. ΙΒ, σ. 8671, 8672.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Αποζηµίωση
των αγροτών στο Αλεποχώρι, στα Πηγαδάκια, στα Βούρβουρα και στη Βλαχοκερασιά Δήµου Τριπόλεως Αρκαδίας,
µετά τη θεοµηνία που προκάλεσε ολική καταστροφή στις
11 Ιουνίου». τόµ. ΙΓ, σ. 9390.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9519, 9523.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης
και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου". τόµ. ΙΓ, σ. 9723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας των Φιλιππί-

νων αφετέρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9726, 9729,
9738.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σοβαρή απειλή για τις καλλιέργειες της Αρκαδίας η σφήκα της καστανιάς». τόµ. ΙΓ, σ. 9995, 9996.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10945.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Κατασκευή επαρχιακής οδού Παραλογγοί-Τριπότάµα». τόµ. ΙΕ, σ.
11384, 11385.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 643, 645, 687,
688, 741.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 644,
651, τόµ. Β, σ. 1546, τόµ. Ε, σ. 3690, τόµ. Ζ, σ. 4824,
4860, τόµ. ΙΑ, σ. 8362, 8363, τόµ. ΙΕ, σ. 10907, 10911,
10973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 932.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Το ασφαλιστικό δεν λύνεται µε περικοπές, ψέµατα και προπαγάνδα».
τόµ. Β, σ. 1546.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ασφαλιστικές διευκολύνσεις επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισµένων των Δήµων της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και
Ναυπακτίας λόγω των φυσικών καταστροφών στις 21 και
22/10/2016. τόµ. Γ, σ. 1936, 1937.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον θάνατο του πρώην
Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου. τόµ. Γ, σ. 1936.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4788, 4828, 4860.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «υποβάθµιση των Υπηρεσιών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) της Ναυπάκτου». τόµ. Η, σ. 5745, 5746.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Σε αδιέξοδο η ενέργεια, κίνδυνοι για την κοινωνία και τη εθνική οικονοµία». τόµ. Η, σ. 6225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των
τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6607.
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Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των προτάσεων που κατέθεσαν: α) ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον
χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014 και β) ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7139.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σύνδεση
του Αγρινίου µε την Ιόνια Οδό και την ανακατασκευή της
παλαιάς εθνικής οδού του Αγρινίου. τόµ. Ι, σ. 7155, 7156,
7157.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8361,
8362, 8363, 8375, 8427, 8430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8544.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». τόµ. ΙΒ, σ. 8661.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9520.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΓ, σ. 9701.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10210.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εξαίρεση των
δικηγόρων - συνεργατών δικηγορικών εταιρειών που αµείβονται µε δελτίο παροχής υπηρεσιών από τον επιµερισµό ασφαλιστικών εισφορών». τόµ. ΙΔ, σ. 10370, 10371, 10372.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10747-10749, 10805, 10913, 10973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11142.
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11171.
Λ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 834-836, 932.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης». τόµ. Β, σ.
1470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1496.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2138-2140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
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µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2633, 2634,
2666, 2667, 2668.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2667,
2962, τόµ. ΣΤ, σ. 4559, 4588, τόµ. Θ, σ. 6866, 6868, τόµ.
Ι, σ. 7455, τόµ. ΙΓ, σ. 9458, 9459, 9894, 9896, τόµ. ΙΔ, σ.
10474, 10476.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2962.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3571, 3674, 3675.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4586, 4587, 4588.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5406-5408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 58255827.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις «προεκλογικές συγκεντρώσεις Τούρκων αξιωµατούχων στην Ελλάδα». τόµ. Θ, σ. 6358, 6359, 6360.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Πα-

παντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας, σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας Επανεισδοχής µεταξύ της Ρωσικής Οµοσπονδίας και
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ης Μαΐου 2006". τόµ. Θ,
σ. 6866, 6867, 6868.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για
τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρµατος και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 7455.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 8142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8534, 8535.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». τόµ. ΙΒ, σ. 8645-8647.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Καταγγελίες
για παρεµβάσεις στο έργο της δικαιοσύνης σχετικά µε την
υπόθεση Noor 1». τόµ. ΙΓ, σ. 9457, 9458, 9459, 9460.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9894-9896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
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την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10474-10476.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10808, 10809.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11446, 11447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11728.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11877.
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1505, 1506.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1506,
τόµ. Γ, σ. 2324, τόµ. Ε, σ. 3356, τόµ. Θ, σ. 6276, τόµ. Ι, σ.
7217, 7457, 7770, τόµ. ΙΑ, σ. 8008, 8011, τόµ. ΙΓ, σ.
9494, 9556, 10065, τόµ. ΙΔ, σ. 10350, 10592.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής
καυσίµων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2043-2045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής

καυσίµων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2072, 2073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2266, 2300.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 23342333.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,2,3 και 4 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ. Δ,
σ. 2722.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3713, 3774.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί
του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ.
4147, 4148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5051, 5052.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
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της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5633,
5634, 5639, 5640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5856.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Σε αδιέξοδο η ενέργεια, κίνδυνοι για την κοινωνία και τη εθνική οικονοµία». τόµ. Η, σ. 6232, 6233.
Οµιλία του στο σχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων
Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6281, 6282, 6299, 6300.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6960-6962, 7013.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για
τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρµατος και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 7457.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: « Άνευ
προηγουµένου καθυστέρηση στην αξιοποίηση του προ-

γράµµατος αγροτικής ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και του
συνόλου των χρηµατοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». τόµ. Ι, σ. 7769, 7770.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8010, 8011.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΑ, σ. 8312, 8313.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». τόµ. ΙΒ, σ. 8655.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8698, 8699.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την άµεση ανάγκη
νέου στρατηγικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9489, 9490, 9494.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9511, 9556.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». τόµ.
ΙΓ, σ. 10064, 10065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10314, 10350, 10351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10591, 10592.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11172, 11173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11293, 11294.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11521-11523.
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Αναφορά του στην Ηµέρα Εθνικής Μνήµης για την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισµού. τόµ. ΙΣΤ, σ.
11652.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11752, 11754.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11753,
11754.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11870, 11895, 11896.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει, συµφωνεί και εκτελεί τη
χρεοκοπία της ΔΕΗ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 12003.
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Κύρωση της Συµφωνίας των Παρισίων στη
Σύµβαση-Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική
αλλαγή". τόµ. Α, σ. 16, 17.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 729, 732, 735, 736, 737, 741, 742, 743, τόµ. Β,
σ. 816, 824, 825, 827, 833, 911, 913, 914, 915, 916, 918,
919, 923, 925, 926, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047,
1048, 1049, 1050, 1541, 1546, 1547, 1548, 1549, 1553,
1554, τόµ. Γ, σ. 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612,
1613, 1614, 1615, 1616, 1849, 1850, 1857, 2027, 2028,
2033, 2039, 2040, 2045, 2046, 2140, 2141, 2142, 2143,
2144, 2145, 2188, 2189, 2190, 2192, 2196, 2198, 2352,
2353, 2356, 2357, τόµ. Δ, σ. 2648, 2650, 2653, 2654,
2656, 2657, 2658, 2660, 2661, 3035, 3038, 3042, 3043,
3044, 3045, 3046, 3064, 3065, 3073, 3075, 3076, 3080,
3129, 3130, τόµ. Ε, σ. 3555, 3557, 3562, 3563, 3564,
3565, 3566, 3567, 3568, 3640, 3641, 3642, 3645, 3648,
3650, 3652, 3653, 3654, 3665, 3667, 3670, 3672, 3735,
3736, 3740, 3742, τόµ. ΣΤ, σ. 4091, 4097, 4099, 4100,
4103, 4121, 4122, 4501, 4505, 4508, 4665, 4668, 4670,
4671, 4672, 4680, 4681, 4684, 4685, τόµ. Ζ, σ. 4860,
4862, 5008, 5009, 5011, 5012, 5013, 5017, 5019, 5021,
5099, 5102, 5387, 5388, 5391, 5392, 5394, 5395, 5396,
5399, τόµ. Η, σ. 5595, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600,
5601, 5602, 5604, 5605, 5607, 5608, τόµ. Η, σ. 5723,
5724, 5725, 5732, 5733, 5980, 5981, 5982, 5983, 5988,
τόµ. Θ, σ. 6408, 6409, 6410, 6412, 6514, 6522, 6523,
6525, 6997, 6999, 7006, 7008, 7009, 7010, 7014, 7015,
7016, 7017, 7018, 7021, 7023, τόµ. Ι, σ. 7245, 7248,
7316, 7317, 7318, 7319, 7322, 7323, 7746, 7748, 7749,
7751, 7752, 7753, 7755, τόµ. ΙΑ, σ. 7874, 7972, 7974,
7984, 8407, 8409, 8419, 8420, τόµ. ΙΒ, σ. 8883, 8884,
8888, τόµ. ΙΓ, σ. 9993, τόµ. ΙΔ, σ. 10201, 10202, 10214,
10215, 10216, 10218, 10219, 10221, 10222, 10497,
10499, 10565, 10568, 10569, 10576, 10577, 10579,
10583, τόµ. ΙΕ, σ. 10794, 10798, 10805, 10807, 10855,
10856, 10857, 10858, 10860, 10861, 10863, 10864,
11257, 11258, 11261, 11263, 11264, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11429,

11432, 11433, 11434, 11736, 11737, 11738, 11740,
11741, 11744, 11894, 11902, 11906, 11907, τόµ. ΙΕ, σ.
11094, 11161, 11175, 11177, 11180.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων από τις καταστροφές των ελαιόδεντρων στην πυρκαγιά στο Νοµό Λάρισας. τόµ. Β, σ. 992,
993, 994.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους συµβασιούχους εργαζόµενους στα περιφερειακά Εργαστήρια Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων (ΠΕΓΕΑΛ). τόµ. Γ, σ. 1603, 1604.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής. αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ, σ. 1887-1889.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1889,
τόµ. Η, σ. 5806, 5832, 5840, 5862, 5873, 5889,
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταστροφές στην αγροτική παραγωγή από τις βροχοπτώσειςχαλαζοπτώσεις-πληµµύρες στον νοµό Τρικάλων. τόµ. Γ, σ.
1934, 1935.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί της αιτήσεως των Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ
κ.κ. Β. Κεγκέρογλου και Θ. Παπαθεοδώρου, για παραβίαση του άρθρου 87 και του άρθρου 88 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Δ, σ. 2654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2922-2924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3325, 3350.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα οξυµµένα
προβλήµατα του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός». τόµ. Ε, σ.
3530, 3531, 3532.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) για το θάνατο
του Βουλευτή Ευάγγελου Μπασιάκου. τόµ. Ζ, σ. 5099.
Αναφορά του στη µνήµη του Ευάγγελου Μπασιάκου. τόµ.
Ζ, σ. 5107.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την ώρα λήξης της συνεδρίασης, τη σειρά και
τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών, κατά τη συζήτηση του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ)
1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ζ, σ. 5386, 5387, 5389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5798,
5804-5806, 5816, 5832, 5862, 5873, 5888, 5889, 5892.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµ-
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µατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7971.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παράταση υποβολής δηλώσεων σε αγρότες που υπέστησαν ζηµιές
από τον παγετό στον Δήµο Αγιάς του Νοµού Λάρισας. τόµ.
ΙΑ, σ. 8336.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας και το σχέδιο κλεισίµατος του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Παίδων Σκαραµαγκά. τόµ. ΙΔ, σ.
10145, 10146,.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού, σχετικά
µε τον χρόνο οµιλίας των Υπουργών, κατά τη συζήτηση επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΕ, σ. 10864.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11040-11042, 11094, 11113.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11179, 11180.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη καταβολή δεδουλευµένων των εργαζοµένων της εταιρείας «ΣΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11408, 11409.
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Παρέµβασή του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό
και πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 357.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1477, 1481, 1483, 1486, 1487, 1494, 1495,
1499, 1502, 1503, 1504.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.

Γ, σ. 2119, 2133, 2141, 2143, 2144, 2151, 2177, 2184,
2197, 2198, 2199.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2143,
2178, 2186, 2192, 2198, τόµ. ΣΤ, σ. 4548, 4574.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2432, 2639,
2640, 2641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3682, 3684.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3779, 3787.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4555, 4561, 4569, 4570, 4574, 4580,
4590, 4593, 4610, 4613, 4624.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
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ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6486, 6487, 6506, 6534, 6535, 6536,
6539, 6544.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7082, 7095, 7096, 7099.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό
σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11242, 11245.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11711.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11863, 11896, 1190411906.
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλο-

κής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό και
πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 378, 379, 380, 402.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 380,
τόµ. Η, σ. 5466, 5506, τόµ. ΙΑ, σ. 8087, τόµ. ΙΒ, σ. 8716,
τόµ. ΙΔ, σ. 10090, 10091, τόµ. ΙΕ, σ. 10844.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής. αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ, σ. 1889, 1890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3151, 3152, 3153, 3154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3416.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά
µε τον πρωτογενή τοµέα και τους αγρότες. τόµ. ΣΤ, σ.
4074, 4075, 4076, 4090.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4612, 4613.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, µε θέµα: «Ερώτηµα αναφορικά µε το Eurogroup». τόµ.
Η, σ. 5459, 5460, 5465, 5466, 5467.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, γα τα εβδοµήντα χρόνια της Ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα και λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του 2017 ως έτος Δωδεκανήσου. τόµ. Η, σ. 5506.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, µε θέµα: «Προβλήµατα στο χώρο της Υγείας». τόµ. Η, σ.
6211-6213, 6217, 6217, 6218.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφο-

311
ρούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6532, 6533, 6534.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7120, 7121, 7122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7349.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8085, 8086, 8087, 8088.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8394,
8395, 8396.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Βουλής, αφιερωµένη στη µνήµη του πρώην Πρωθυπουργού και Επιτίµου
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. τόµ. ΙΒ, σ. 8594, 8595.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8718, 8719.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του
Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΓ, σ. 9699-9701, 9702, 9717.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.

Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9887, 9888,
9889.
Οµιλία του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο 142Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση
του Σώµατος σχετικά µε τις εξελίξεις στη διαπραγµάτευση
για το Κυπριακό ζήτηµα. τόµ. ΙΔ, σ. 10090, 10091, 10096,
10097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10841-10843, 10844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11153, 11154, 11155.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11888, 11889.
ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. τόµ. Β, σ. 1586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2855, 2856.
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1492.
Αναφορά της στην 25η Νοεµβρίου, Παγκόσµια Ηµέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των γυναικών. τόµ. Γ, σ. 2185.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2185.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3118.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10198, 10199.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10783.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11117.
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 217, 218.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 82, 84,
216, 217, 386, τόµ. Β, σ. 816, 1053, 1062, 1472, 1561,
τόµ. Γ, σ. 1963, 1966, 1972, 1973, 2254, 2255, 2296,
2223, 2339, τόµ. Δ, σ. 2805, 2863, 2908, 2927, 2965,
2977, 2978, 2996, 2998, 3003, 3043, 3044, 3045, 3112,
τόµ. Ε, σ. 3359, 3361, 3650, τόµ. ΣΤ, σ. 4128, 4133,
4145, 4529, 4549, 4550, 4576, 4618, τόµ. Ζ, σ. 4928,
4929, 5021, 5095, τόµ. Η, σ. 5472, 5473, 5577, 5756,
5757, 5761, 5794, 5799, 5815, 5876, 5886, τόµ. Θ, σ.
6480, 6540, 6596, 6598, 6600, 6674, 6675, 6679, 6680,
6682, 6684, 6688, τόµ. Ι, σ. 7077, 7078, 7110, 7266,
7289, 7317, 7322, 7323, 7332, 7233, 7334, 7340, 7345,
7450, 7452, 7453, τόµ. ΙΑ, σ. 7831, 7835, 7911, 7947,
8095, 8104, 8106, 8516, 8523, 8535, 8543, 8548, 8553,
τόµ. ΙΒ, σ. 8634, 8641, 8643, 8657, 8659, 8682, 8683,
8711, τόµ. ΙΓ, σ. 9433, 9439, 9861, 9891, 9902, 10041,
10067, τόµ. ΙΕ, σ. 10756, 10864, 10839, 11033, 11061,
11074, 11093, 11094, 11238, 11246, 11308, 11310,
11378, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11428, 11429, 11433, 11434, 11524,
11547, 11548, 11562, 11662, 11682, 11685, 11690,
11701, 11702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για
την Αυτόµατη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηµατοοικονοµικών Λογαριασµών και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Α, σ. 84.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση τριών εξαιρετικά σηµαντικών έργων για τη λειτουργία του ΙΚΑ. τόµ. Α, σ. 347, 348.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 386, τόµ.
Θ, σ. 6543, 6676, τόµ. Ι, σ. 7110, 7111, 7457, τόµ. ΙΓ, σ.
9858, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11854.
Παρέµβασή του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό
και πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 394.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική

και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 816, 818, 819, 925.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την γονική ισότητα - συνεπιµέλεια τέκνων. τόµ. Β, σ. 983, 984.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απαξίωση των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων. τόµ. Β, σ. 996,
997.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιµάκιου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικό
Πόλεµο [Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)]
προς υποστήριξη του NATO, µεταξύ του Υπουργού Άµυνας
της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Πολωνίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του
Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης
Μετασχηµατισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1057,
1060, 1062.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης». τόµ. Β, σ.
1469, 1472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1469, 1480, 1481, 1482, 1503, 1504, 1518.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Το ασφαλιστικό δεν λύνεται µε περικοπές, ψέµατα και προπαγάνδα».
τόµ. Β, σ. 1561.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2014" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Γ, σ. 1854, 1861, 1862.
Αναφορά του στο θάνατο του πρώην Προέδρου της Δηµοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου. τόµ. Γ, σ. 1966.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για
καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και
την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και
2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010,
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Γ, σ. 1966, 1967, 1972, 1973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2253, 2254, 2255, 2257,
2258, 2274, 2275, 2276, 2299, 2301.

313
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό
και λοιπές διατάξεις» µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ.
Γ, σ. 2253, 2254, 2257, 2258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2223,
2339, 2347, 2372, 2373.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογίας που αφορά το ΕΣΠΑ, λίγο πριν την
ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: «Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 2372,
2373.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε το άρθρο 67
παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Δ, σ.
2864, 2865, 2867.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ, σ. 2928, 3154, 3158.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2965, 2966, 2982, 2997, 2998, 2999,
3003, 3043, 3045, 3046.
Αναφορά του στο διάγγελµα του Πρωθυπουργού, µε το
οποίο ανακοίνωσε τη διανοµή του πλεονάσµατος στους χαµηλοσυνταξιούχους, καθώς και την αναστολή του ΦΠΑ στα
νησιά τα οποία πλήττονται από το προσφυγικό, καλύπτοντας έτσι όλο το πλεόνασµα του 2016, το οποίο είχε κερδίσει ο Προϋπολογισµός του 2016. τόµ. Δ, σ. 3043.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3326, 3327, 3361, 3407, 3408.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ε, σ. 3359, 3361.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πάταξη του λαθρεµπορίου καυσίµων στα πρατήρια. τόµ. Ε, σ. 3618, 3619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3653, 3654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί
του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ.
4121, 4122, 4123, 4124, 4137-4139, 4144, 4145, 4147,
4148, 4151.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε τις αρµοδιότητες των Υφυπουργών, όσον αφορά τη νοµοθετική πρωτοβουλία. τόµ. ΣΤ, σ. 4147, 4152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού». τόµ. ΣΤ, σ.
4529, 4530.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του

Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4574, 4575, 4576, 4603, 4618.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στον «Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών». τόµ.
ΣΤ, σ. 4650, 4651.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4700, 4705,
4706.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4799, 4804.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης για τον κεντρικό τελωνισµό, όσον αφορά την κατανοµή των εθνικών εξόδων είσπραξης που
παρακρατούνται κατά τη διάθεση των παραδοσιακών Ιδίων
Πόρων στον προϋπολογισµό της Ε.Ε». τόµ. Ζ, σ. 4928,
4929, 4930.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5021, 5049-5051, 5054.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη γονική ισότητα και τη συνεπιµέλεια των τέκνων. τόµ. Ζ, σ. 5094,
5095, 5096.
Αναφορά του στη µνήµη του Ευάγγελου Μπασιάκου. τόµ.
Ζ, σ. 5106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση Συµφωνίας για τη συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ". τόµ. Η, σ. 5576,
5577.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα ΕΛΤΑ και
την καταβολή οφειλοµένων του Δηµοσίου. τόµ. Η, σ. 5683,
5684.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Εργαζόµενοι και συνταξιούχοι βιώνουν καθηµερινά τα κενά και τα
βάρη του νέου ασφαλιστικού». τόµ. Η, σ. 5725, 5732.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων
µε το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό στον Τοµέα Ανταλλαγής
και Εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάµεων και άλλες διατάξεις" και β) "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αρµενίας". τόµ. Η, σ. 5756, 5757, 5763.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων
και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η, σ. 5794, 5800.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5800,
5815, 5816, 5819, 5874, 5891, 5892.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6480, 6481, 6529, 6538, 6539, 6540,
6543, 6547, 6551.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των
τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6575, 6598, 6600, 6601, 6602.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προσλήψεις µε τη διαδικασία του άρθρου 63 ν.4430/2016. τόµ. Θ,
σ. 6665, 6666.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµης τροπολογίας σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για εταιρική
σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών - µελών της αφενός και της Μογγολίας αφετέρου». τόµ. Θ, σ. 6672, 6673, 6675.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
- µελών της αφενός και της Μογγολίας αφετέρου». τόµ. Θ,
σ. 6672, 6673, 6675, 6684-6686, 6687, 6688, 6689.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ουσια-

στική κατάργηση των συντάξεων χηρείας. τόµ. Θ, σ. 6859,
6850.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7067, 7081, 7082, 7111.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της ψήφιση επί των προτάσεων που κατέθεσαν α) ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης
(Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014 και β) ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της
διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το
1996 µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7079, 7080.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραβίαση ισότητας στις πανελλήνιες εξετάσεις και την άρνηση
ίδρυσης ξενόγλωσσων τµηµάτων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. τόµ. Ι, σ. 7149, 7150,
7151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 72257227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7266, 7287,
7288, 7289, 7293, 7317, 7323, 7334, 7340, 7341, 7348.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση προτάσεων ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εξωδικαστικός µηχανισµός στήριξης οφειλών επιχειρήσεων". τόµ. Ι, σ. 7340,
7341.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Διεθνούς
Σύµβασης για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρµατος
και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και
άλλες διατάξεις", σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
108 του Κανονισµού της Βουλής και την ανάγκη να ανοίξει
ο κατάλογος των οµιλητών. τόµ. Ι, σ. 7453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για
τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρµατος και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 7457.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά
µε τη συνεργασία στον τοµέα αµυντικών εξοπλισµών, συστηµάτων και υπηρεσιών". τόµ. ΙΑ, σ. 7831, 7836.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7896, 7897.
Οµιλία του επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.
4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 7910, 7911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7910, 7911, 7947, 7964, 7988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8516, 8523, 8531, 8539, 8540, 8553.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». τόµ. ΙΒ, σ. 8644, 8647, 8659,
8665, 8666.
Αναφορά του σχετικά µε την κατάθεση τροπολογίας που
αφορά προαπαιτούµενα µέτρα, κατά τη διάρκεια κύρωσης
διεθνούς σύµβασης. τόµ. ΙΒ, σ. 8659, 8660, 8665.
Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ, σ. 8683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8683, 8715.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εργαζόµενοι
στις εταιρείες ΠΗΓΑΣΟΣ, ΕΘΝΟΣ Α.Ε.». τόµ. ΙΓ, σ. 9424,
9425, 9426.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Σχετικά µε
την έλλειψη σχεδίου και τη µη ανάληψη δράσεων για τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό της Ελλάδας». τόµ. ΙΓ, σ. 9439,
9440.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συνεπιµέλεια τέκνων. τόµ. ΙΓ, σ. 9460, 9461.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης επί του διανεµηθέντος
πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που

διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α
Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση». τόµ. ΙΓ, σ. 9855.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9891, 99009902.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αντισυνταγµατικότητα και της νέας ρύθµισης για τις τηλεοπτικές άδειες». τόµ. ΙΓ, σ. 10043, 10044, 10045.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». τόµ.
ΙΓ, σ. 10052, 10054, 10057-10059, 10067, 10068,
10069.
Οµιλία του σύµφωνα µε το άρθρο 51 παρ. 4 του Κανονισµού της Βουλής, σχετικά µε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας
µεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας, για την πρόσβαση
στο υλικό του «Φακέλου της Κύπρου». τόµ. ΙΔ, σ. 10143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10197, 10199.
Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
κ. Α. Λοβέρδο, επί των άρθρων 44 παράγραφος 3 και 32
παράγραφος 6 και 7 του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ. 10751, 10756.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε τον χρόνο οµιλίας των Υπουργών, κατά τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10864.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10889, 10890, 10891.
Οµιλία του επί της ενστάσεως συνταγµατικότητας του σχε-
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δίου νόµου του Υπ. Υγείας: «Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11033, 11061, 11062, 11063, 11074,
11093, 11094, 11153, 11182.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου,
τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού
κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. ΙΕ, σ. 11229, 11230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11231, 11243,
11246, 11247, 11306, 11307, 11308, 11309.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6543,
6676, τόµ. Ι, σ. 7110, 7111, 7457, τόµ. ΙΓ, σ. 9858, τόµ.
ΙΕ, σ. 11246, 11247, 11378
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Η άρνηση του
Υπουργού Δικαιοσύνης στην πρόσκληση της Εσθονίας για
συµµετοχή της Γενικής Γραµµατείας Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων σε συνέδριο µε τίτλο "Η κληρονοµιά στον 21ο αιώνα
των εγκληµάτων που διαπράχθηκαν από τα κοµµουνιστικά
καθεστώτα"». τόµ. ΙΕ, σ. 11375, 11377, 11378.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11431, 11448, 11449, 11547, 11548, 11563.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, α) µε
θέµα: «Αρνητικές εξελίξεις στην επένδυση της "Eldorado
Gold" στη Χαλκιδική» και β) µε θέµα: «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση προόδου εργασιών της εταιρείας "Ελληνικός
Χρυσός"». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11658, 11661, 11662, 11663.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επικίνδυνη η έλλειψη καρδιολόγου και χειρουργού στο Κέντρο Υγείας της ωραίας Καρπάθου». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11676.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων, αλαλούµ µε
τις εισφορές και τα µπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11690, 11691, 11692, 11702.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Εγκληµατική ολιγωρία στην αντιµετώπιση της Οικολογικής Καταστροφής στον Σαρωνικό". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11841, 11854.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για

σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11890, 11894.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει, συµφωνεί και εκτελεί τη
χρεοκοπία της ΔΕΗ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 12000.
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 15, 17, 200, 203, 208, 209, 216, 217, 218, τόµ.
Β, σ. 849, 852, 853, 890, 893, 898, 901, 903, 907, 909,
1230, 1231, 1232, 1238, 1240, 1494, 1495, 1499, 1503,
1504, 1506, 1556, 1559, 1561, 1562, 1563, 1565, 1566,
τόµ. Γ, σ. 1890, 2065, 2066, 2068, 2167, 2169, 2172,
2173, 2176, 2177, 2178, 2182, 2183, 2185, 2186, 2371,
τόµ. Δ, σ. 2630, 2631, 2632, 2633, 2635, 2638, 2639,
2640, 2643, 2644, 2687, 2689, 2692, 2695, 2696, 2723,
2725, 2767, 2932, 2933, 2935, 2943, 2983, 2984, 2987,
2990, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2998, 3092, 3150,
3152, 3153, 3155, τόµ. Ε, σ. 3526, 3527, 3579, 3931,
3932, 3967, 3975, 3977, 3978, 3980, 3981, 3983, 3984,
3985, τόµ. ΣΤ, σ. 4217, 4218, 4220, 4227, 4616, τόµ. Ζ,
σ. 4804, 4805, 4806, 4817, 4818, 4819, 4820, 4911,
4912, 4913, 4914, 5084, 5408, 5409, 5411, 5412, 5414,
τόµ. Η, σ. 5561, 5562, 5566, 5568, 5569, 5570, 5735,
5737, 5738, 5740, 5741, 5834, 5838, 5839, 5840, 5842,
5843, 5847, 5848, 5849, 5850, 5852, 6233, 6234, 6235,
6236, 6240, 6242, 6244, τόµ. Θ, σ. 6616, 6617, 6618,
6620, 6621, 6813, 6814, τόµ. Ι, σ. 7225, 7235, 7237,
7238, 7240, 7245, 7264, 7265, 7386, 7410, 7414, 7447,
7523, 7525, 7778, 7779, 7825, 7827, τόµ. ΙΑ, σ. 7988,
7995, 7997, 7998, 7999, 8001, 8339, 8340, 8477, 8478,
8480, 8481, 8483, 8551, 8553, 8554, 8555, 8557, τόµ.
ΙΒ, σ. 8634, 8641, 8643, 8644, 8649, 8711, 8715, 8716,
8718, 8720, 8859, 8862, 8863, 8864, 8865, 9074, 9075,
9077, 9080, 9084, 9086, 9088, 9096, 9100, 9104, τόµ. ΙΓ,
σ. 9466, 9470, 9471, 9478, 9518, 9519, 9521, 9536,
9896, 9897, 9902, 9904, 9906, 9907, 9908, 9909, 9911,
10037, 10041, 10047, 10067, 10068, 10069, τόµ. ΙΔ, σ.
10175, 10176, 10177, 10178, 10179, 10182, 10183,
10189, 10190, 10192, 10196, 10341, 10343, 10347,
10350, 10351, 10413, 10419, 10471, 10474, 10476,
10477, 10480, τόµ. ΙΕ, σ. 10741, 10746, 10747, 10751,
10753, 10755, 10756, 10757, 10891, 10893, 10896,
10900, 10903, 10907, 11376, 11378, 11379, 11386, τόµ.
ΙΣΤ, σ. 11621, 11622, 11624, 11705, 11711, 11715,
11977, 11983, 11984, 11985, 11987, 11989, 11990.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιµάκιου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικό
Πόλεµο [Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)]
προς υποστήριξη του NATO, µεταξύ του Υπουργού Άµυνας
της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Πολωνίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του
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Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης
Μετασχηµατισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1058,
1060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1490.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των αστικών συγκοινωνιών στην πρωτεύουσα. τόµ. Γ,
σ. 1772, 1773, 1774.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην 25η Νοεµβρίου, Ηµέρα Εορτασµού της Εθνικής Αντίστασης. τόµ. Γ, σ. 2175.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Γ, σ. 2185, τόµ. Δ, σ. 2631, 2632, 2993, τόµ. Η, σ. 5737,
τόµ. Ι, σ. 7827, τόµ. ΙΑ, σ. 7995.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάπλαση του ρέµατος Πικροδάφνης στο Νοµό Αττικής. τόµ. Δ, σ.
2800, 2801.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2908.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3838.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής». τόµ. Ε, σ. 3965, 3966.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
αδειών για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
τόµ. ΣΤ, σ. 4447, 4448.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4630.
Αναφορά του στη µνήµη του Ευάγγελου Μπασιάκου. τόµ.
Ζ, σ. 5107.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακραία κατάσταση των νησιών του Βορείου Αιγαίου, λόγω
αυξηµένων µεταναστευτικών ροών. τόµ. Η, σ. 5489, 5490.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων
µε το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό στον Τοµέα Ανταλλαγής
και Εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάµεων και άλλες διατάξεις" και β) "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αρµενίας". τόµ. Η, σ. 5761.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5761,
τόµ. ΙΑ, σ. 7877.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έκρυθµη
κατάσταση που βρίσκεται ο χώρος της υγείας. τόµ. Ι, σ.
7800, 7801, 7802, 7803.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αναξιοποίητα
παραµένουν ακίνητα για τα οποία το Δηµόσιο πληρώνει υψηλά ενοίκια». τόµ. ΙΑ, σ. 7877, 7878.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7944.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) για το θάνατο
του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. τόµ.
ΙΑ, σ. 8477.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "σε άσχηµη
κατάσταση το Πεδίον του Άρεως". τόµ. ΙΒ, σ. 8873.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106/Α’/24-61987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ 51/Α’/10-4-1997), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΓ, σ. 9401, 9407-9409.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Θα πληρώσουν οι επώνυµοι τα νοσήλια;» τόµ. ΙΓ, σ.
9471.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την κατάθεση εκπρόθεσµων τροπολογιών και µη
σχετικών µε το θέµα του σχεδίου νόµου, κατά τη συζήτηση
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΕ, σ. 10742.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10927.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και
οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων
στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11932.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του προσφυγικού-µεταναστευτικού ζητήµατος στο νησί της Λέσβου
και τη λήψη µέτρων αποσυµφόρησης του νησιού. τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11989.
Μ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μετα-
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φορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 206.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής
Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Α, σ. 206.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Το ασφαλιστικό δεν λύνεται µε περικοπές, ψέµατα και προπαγάνδα».
τόµ. Β, σ. 1542, 1543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για
καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και
την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και
2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010,
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Γ, σ. 1953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής
καυσίµων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2037-2039, 2040, 2069, 2080, 2081, 2083.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2072,
2082, τόµ. Ε, σ. 3742, 3753, 3759, 3761, 3781, 3783,
3788, 3790, τόµ. Η, σ. 6225, 6229, 6230, 6231, 6235,
6244, τόµ. Θ, σ. 6276, 6280, 6289, 6298, 6392, 6409,
τόµ. ΙΓ, σ. 10049, τόµ. ΙΔ, σ. 10576.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2082,
τόµ. Θ, σ. 6288, 6289.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2917, 2918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3733, 3742, τόµ. Ε, σ. 3745,
3746, 3759, 3760, 3768, 3774, 3777, 3781, 3783, 37883790, 3791.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τις υπεράριθµες τροπολογίες που κατατέθηκαν στο υπό συζήτηση
σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Χωρικός Σχεδιασµός - Βιώσιµη Ανάπτυξη". τόµ. Ε, σ. 3745,
3746, 3781.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απαξίωση του Ελληνικού Δηµόσιου Πανεπιστηµίου. τόµ. Ε, σ.
3934, 3935.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Σε αδιέξοδο η ενέργεια, κίνδυνοι για την κοινωνία και τη εθνική οικονοµία». τόµ. Η, σ. 6229, 6230, 6231, 6235, 6236, 6241,
6242, 6244.
Οµιλία του στο σχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων
Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6280, 6289, 6298.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6377,
6378, 6382, 6404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7980, 7981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8385.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενεργοποίηση απόφασης για πιλοτική µελέτη της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Άργους. τόµ. ΙΓ, σ. 9671, 9672.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αντισυνταγµατικότητα και της νέας ρύθµισης για τις τηλεοπτικές άδειες». τόµ. ΙΓ, σ. 10043, 10045.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». τόµ.
ΙΓ, σ. 10049.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10576, 10577, 10588.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10588.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10822, 10823.
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2967.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017». τόµ. Δ, σ. 3092.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5815,
τόµ. ΙΕ, σ. 11104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5836,
5837.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «ανεφάρµοστος ο αντικαπνιστικός νόµος». τόµ. Ι, σ. 7736.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11104.
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ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 199, 200.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 84, 377,
τόµ. Β, σ. 816, 824, 907, 915, 926, 1471, 1548, 1556,
1561, τόµ. Γ, σ. 1820, 1867, 1962, τόµ. Δ, σ. 2863, 2965,
2966, 2984, 3102, τόµ. Ε, σ. 3343, τόµ. ΣΤ, σ. 4145, τόµ.
Ζ, σ. 4928, 5031, 5042, τόµ. Η, σ. 5798, 5814, 5815,
5798, 5799, τόµ. Θ, σ. 6595, 6596, 6620, 6621, τόµ. Ι, σ.
7062, τόµ. ΙΑ, σ. 8001, 8033, 8516, 8531, 8554, τόµ. ΙΒ,
σ. 8643, 8649, τόµ. ΙΔ, σ. 10577, 10597, τόµ. ΙΕ, σ.
10757, 10833, 10846, 10850, 10851, 10900, 11033,
11055, 11136, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11428, 11509, 11517, 11521,
11524, 11546, 11548, 11678, 11685, 11692, 11693.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων
της και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 890, 893, 894, 896, 926,
930, 931.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Το ασφαλιστικό δεν λύνεται µε περικοπές, ψέµατα και προπαγάνδα».
τόµ. Β, σ. 1547, 1562, 1563, 1564.
Οµιλία του στη συζήτηση για α) την έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2015, β) την
ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2017 και γ) την τροποποίηση της υπ’
αριθµ. 5284/3670 (ΦΕΚ 115Α’/23-5-2013) απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής. τόµ. Γ, σ. 1821.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2014" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Γ, σ. 1861, 1864.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για
καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και
την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και
2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010,
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Γ, σ. 1967, 1975.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κατά την ΙΖ’ Κοινοβουλευτική Περίοδο Β’ Σύνοδο. τόµ. Δ, σ. 2804.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2959, 2984, 3104, 3117.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ, σ. 3148, 3149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3365, 3366, 3401, 3423.

Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί
του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ.
4145, 4149.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο
148 του Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων
µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25
Ιανουαρίου του 2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5061, 5062.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την αύξηση των φαινοµένων της βίας
και την έξαρση της εγκληµατικότητας. τόµ. Ζ, σ. 5075.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης των επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Πρωθυπουργό. τόµ. Η, σ. 5465.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αναγνωρίσεις του Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης σε µεταπτυχιακά από ιδιωτικά πανεπιστήµια της Κύπρου και της Ιταλίας και τις
συµπράξεις µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας
µας. τόµ. Η, σ. 5672, 5673.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων
και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η, σ. 5799.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5854,
5875, 5883-5885, 5894.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των
τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6573, 6601, 6616, 6621.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοι-
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νοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7099, 7122-7124.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7897.
Οµιλία του επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.
4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 7916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7916, 7981, 8035-8037.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8516, 8552, 8553, 8555, 8557.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». τόµ. ΙΒ, σ. 8657, 8662.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10555, 10577, 10582.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10588, 10597.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10597.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10847, 10896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11031, 11038, 11050, 11054, 11055,
11063, 11095, 11126, 11129, 11135, 11136, 11137,
11154.

Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11416, 11447, 11466, 11470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11519, 11520, 11524-11526, 11548, 11556, 11568.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων, αλαλούµ µε
τις εισφορές και τα µπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11687, 11691, 11692, 11693.
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συνθήκες
διαβίωσης στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στο Σχιστό.
τόµ. Β, σ. 1458, 1459.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
διακοπής λειτουργίας της Ενδοκρινολογικής Κλινικής του
Νοσοκοµείου Νίκαιας « Άγιος Παντελεήµονας». τόµ. Γ, σ.
1802, 1804.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2124-2126, 2172, 2193, 2199.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2172,
τόµ. Ε, σ. 3703, 3742, 3745, 3746, 3759, 3761, 3778,
3782, τόµ. Ζ, σ. 5395, τόµ. Η, σ. 5619.
Αναφορά της στην 25η Νοεµβρίου, Παγκόσµια Ηµέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των γυναικών. τόµ. Γ, σ. 2193.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2971, 2983.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3711-3712, 3720, 3742, 3745,
3746, 3761, 3768, 3775, 3777, 3778, 3782.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τις υπεράριθµες τροπολογίες που κατατέθηκαν στο υπό συζήτηση
σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Χωρικός Σχεδιασµός - Βιώσιµη Ανάπτυξη". τόµ. Ε, σ. 3775.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Ελληνική
Βιοµηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ). τόµ. Ε, σ. 4042, 4043.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις «κυβερνητικές ευθύνες από την ανάρτηση των δασικών χαρτών».
τόµ. ΣΤ, σ. 4681, 4682, 4683.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία των εργατικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των ναυτεργατών και τις προκλητικές παρεµβάσεις
εφοπλιστών-Κυβέρνησης. τόµ. Ζ, σ. 5353, 5354.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5371-5373, 5395, 5433, 5435.
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Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής µε θέµα: «Αιτήµατα και προτεραιότητες για την ισότητα των φύλων σε έναν κόσµο που αλλάζει: Υγεία, Εργασία και Έµφυλη Βία». τόµ. Η, σ. 5624.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6958, 7012.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7975.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Απλήρωτοι
εργαζόµενοι στην εταιρεία παραγωγής κτηνιατρικών φαρµάκων «PROVET». τόµ. ΙΓ, σ. 10004, 10005.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Εγκληµατική ολιγωρία στην αντιµετώπιση της Οικολογικής Καταστροφής στον Σαρωνικό". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11843.
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για την εκλογή δύο Κοσµητόρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Κοσµήτορα από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς
και τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα και ενός από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. Α, σ. 9.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 242.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Χ. Κατσιώτη και
Ν. Νικολόπουλου. τόµ. Β, σ. 1244.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών. τόµ. Β, σ. 1585.
Παρέµβασή του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος
Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟ-

ΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1619.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2014" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Γ, σ. 1860.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2331.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 2833-2835.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4689, 4703,
4726.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των
τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6610.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11304.
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μετα-
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φορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 164.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής
Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Α, σ. 164.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1479.
Επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει πλέον
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Ποταµιού και παραµένει
ανεξάρτητη Βουλευτής. τόµ. Γ, σ. 1927.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2891, 2892.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2893.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3827.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7977.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 10771,
10776.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10780, 10781.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10931.
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών. τόµ. Β, σ. 1586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2905, 2906.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον εξορθολογισµό των σιδηροδροµικών δροµολογίων Βόλου-Λάρισας και Λάρισας-Θεσσαλονίκης. τόµ. ΣΤ, σ. 4503, 4504.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου «Πάνορµο-Εξάντη». τόµ.
Ζ, σ. 4899, 4900.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «το Υπουργείο
διχοτοµεί τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Σύγχυ-

ση και µε τις αρµοδιότητες συντήρησης και ασφαλούς λειτουργίας του». τόµ. Θ, σ. 6439, 6440.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα ελλείµµατα στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. τόµ. Ι, σ. 7204,
7205, 7206, 7207.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7205,
7206, τόµ. ΙΑ, σ. 8521, τόµ. ΙΔ, σ. 10341.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8521.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10341.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10589.
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 83, τόµ.
Δ, σ. 2627, 3087, τόµ. ΣΤ, σ. 4521, τόµ. Η, σ. 5810, 5890,
5891, τόµ. ΙΒ, σ. 8728, 9104, τόµ. ΙΓ, σ. 9414, τόµ. ΙΔ, σ.
10339, τόµ. ΙΕ, σ. 10755, 10875, 10908, 10911, 10974,
11045, 11175, 11238, 11299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 647, 689, 742.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής. αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ, σ. 1891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2661.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 2984, 3087-3089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3714-3716, 3754, 3774.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τις υπεράριθµες τροπολογίες που κατατέθηκαν στο υπό συζήτηση
σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Χωρικός Σχεδιασµός - Βιώσιµη Ανάπτυξη". τόµ. Ε, σ. 3774.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποχρηµατοδότηση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. τόµ.
ΣΤ, σ. 4096, 4097.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς
το Δηµόσιο». τόµ. ΣΤ, σ. 4521.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4567.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. Ζ, σ. 4795, 4862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4795-4797, 4862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5029-5031.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής µε θέµα: «Αιτήµατα και προτεραιότητες για την ισότητα των φύλων σε έναν κόσµο που αλλάζει: Υγεία, Εργασία και Έµφυλη Βία». τόµ. Η, σ. 5626.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5809,
5810, 5890, 5891, 5893.
Επιστολή του του Προέδρου του κόµµατος "Το Ποτάµι" κ.
Σ. Θεοδωράκη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει ότι ο Βουλευτής ορίζεται
Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του κόµµατος.
τόµ. Η, σ. 5831.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Προτίθεστε να ανοίξετε το χωροταξικό του Καλλικράτη;» τόµ. Θ, σ. 6270.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότα-

σή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6518.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7071-7073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7907-7909.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8371,
8372, 8429.
Αναφορά του στην τροµοκρατική ενέργεια ενάντια στον
πρώην Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήµο και καταδίκη
αυτής. τόµ. ΙΑ, σ. 8429.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: α) "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα του Αθλητισµού µεταξύ
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισµού
της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου" και β) "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του
Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεότητας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας του Ιράκ". τόµ. ΙΒ,
σ. 8599.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8727, 8728.
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Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 8733.
Αναφορά του στην ισχυρή σεισµική δόνηση που σηµειώθηκε στη Μυτιλήνη. τόµ. ΙΒ, σ. 8860.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Σχετικά µε τον έλεγχο της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης χρηµατικών
ποσών στη ΣΤΑ.ΣΥ, που προέρχονται από διάθεση εισιτηρίων». τόµ. ΙΒ, σ. 8860, 8865.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση και
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Απόφασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ,
της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α-Π
2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για
τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000,
ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας
Β ε τρίτα πρόσωπα και Β ε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά Β ε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία
θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9107-9109, 9132, 9133.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106/Α’/24-61987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ 51/Α’/10-4-1997), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΓ, σ. 9414.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Σχετικά µε
την έλλειψη σχεδίου και τη µη ανάληψη δράσεων για τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό της Ελλάδας». τόµ. ΙΓ, σ. 9442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9513, 9514, 9557.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». τόµ.
ΙΓ, σ. 10066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10182, 10183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10339.

Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
κ. Α. Λοβέρδο, επί των άρθρων 44 παράγραφος 3 και 32
παράγραφος 6 και 7 του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ. 10755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10755, 10763-10765, 10846, 10847,
10854, 10917., 10974.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11045-11047, 11181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11426-11428.
Αναφορά του στην Ηµέρα Εθνικής Μνήµης για την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισµού. τόµ. ΙΣΤ, σ.
11654.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11898.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει, συµφωνεί και εκτελεί τη
χρεοκοπία της ΔΕΗ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 12005.
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έκρυθµη
κατάσταση στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων του Νοµού
Σερρών. τόµ. Β, σ. 1019, 1020.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2014" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Γ, σ. 1858.
Ορισµός του ως µόνιµου κοινοβουλευτικού εκπροσώπου
της Ένωσης Κεντρώων. τόµ. Γ, σ. 2201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2292, 2302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 23692371.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2675,
2676, 3102, τόµ. ΣΤ, σ. 4714, τόµ. Ζ, σ. 5054, τόµ. Η, σ.
5479, τόµ. ΙΑ, σ. 8551, τόµ. ΙΒ, σ. 8711, τόµ. ΙΔ, σ. 10170,
10222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2675, 2676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3101, 3102.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3655.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3828.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί
του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ.
4150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4714, 4715.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της

Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4838.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. Ζ, σ. 4838.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5054-5056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5412.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εσωτερικών: "Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής
του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του
κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις", και τη διαδικασία της νοµοθέτησης από την Κυβέρνηση. τόµ. Ζ, σ. 5413.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακραία κατάσταση των νησιών του Βορείου Αιγαίου, λόγω
αυξηµένων µεταναστευτικών ροών. τόµ. Η, σ. 5482, 5483,
5497.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5852.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7110.
Οµιλία του επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.
4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 7915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
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Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7915, 7951, 7952.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8403.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8551.
Αναφορά του σχετικά µε την κατάθεση τροπολογίας που
αφορά προαπαιτούµενα µέτρα, κατά τη διάρκεια κύρωσης
διεθνούς σύµβασης. τόµ. ΙΒ, σ. 8651.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». τόµ. ΙΒ, σ. 8651.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την πολύµηνη καθυστέρηση της συζήτησης της πρότασης νόµου,
αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα
- ενίσχυση κοινωνικής προστασίας και ένταξης», σε σχέση
µε την ηµεροµηνία κατάθεσής της. τόµ. ΙΒ, σ. 8651.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση και ψήφιση εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, καθώς και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ, σ. 8678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8678, 8712, 8715.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 8715.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού", µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. ΙΔ,
σ. 10170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10170, 10222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10487-10489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10762.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11552-11554.
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 214.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής
Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Α, σ. 214.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 664, 665, 734,
735.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 813-815, 900.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1480.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Το ασφαλιστικό δεν λύνεται µε περικοπές, ψέµατα και προπαγάνδα».
τόµ. Β, σ. 1560, 1561.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2294.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση του παρεµπορίου στους Δήµους του Πειραιά, Περάµατος, Κορυδαλλού, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ΝίκαιαςΑγίου Ιωάννη Ρέντη. τόµ. Δ, σ. 2724, 2725.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2907.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3322, 3383.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ει-
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σαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις», µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ.
Ε, σ. 3551.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3551, 3552.
Οµιλία της στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4642, 4643.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5027-5029, 5064.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακραία κατάσταση των νησιών του Βορείου Αιγαίου, λόγω
αυξηµένων µεταναστευτικών ροών. τόµ. Η, σ. 5478, 5493.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5492,
5605, τόµ. ΙΑ, σ. 8480, τόµ. ΙΓ, σ. 9512.
Οµιλία της σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α) σχετικά µε τα σοβαρά προβλήµατα των οικογενειών και των εργαζοµένων στις υπηρεσίες ειδικής αγωγής και β) σχετικά µε
τον κίνδυνο να µείνουν χωρίς θεραπείες τα παιδιά και οι έφηβοι της ειδικής αγωγής. τόµ. Η, σ. 5605, 5606, 5607,
5608.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής µε θέµα: «Αιτήµατα και προτεραιότητες για την ισότητα των φύλων σε έναν κόσµο που αλλάζει: Υγεία, Εργασία και Έµφυλη Βία». τόµ. Η, σ. 5620.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5808,
5880.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ

2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6526.
Οµιλία της στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7070.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των συµβασιούχων, σε αρκετούς
δήµους της χώρας. τόµ. Ι, σ. 7199.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα υψηλά
ποσοστά καισαρικών τοµών στην Ελλάδα. τόµ. Ι, σ. 7202,
7203.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7295.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: « Άνευ
προηγουµένου καθυστέρηση στην αξιοποίηση του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και του
συνόλου των χρηµατοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». τόµ. Ι, σ. 7770.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7988, 7989.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης», µε τη
διαδικασία του επείγοντος. τόµ. ΙΑ, σ. 8369.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8369,
8370, 8428.
Αναφορά της στην τροµοκρατική ενέργεια ενάντια στον
πρώην Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήµο και καταδίκη
αυτής. τόµ. ΙΑ, σ. 8428.
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Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κλείσιµο
των τοπικών ιατρείων «Ευγένειας-Χαραυγής» Κερατσινίου
από τη 2η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής. τόµ. ΙΑ, σ.
8480.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία δηµοπράτησης έργων σε νησιωτικούς δήµους. τόµ. ΙΑ,
σ. 8509, 8510.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». τόµ. ΙΒ, σ. 8638.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την πολύµηνη καθυστέρηση της συζήτησης της πρότασης νόµου,
αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα
- ενίσχυση κοινωνικής προστασίας και ένταξης», σε σχέση
µε την ηµεροµηνία κατάθεσής της. τόµ. ΙΒ, σ. 8638.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση και ψήφιση εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, καθώς και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ, σ. 8726.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8726, 8727.
Αναφορά της στην ισχυρή σεισµική δόνηση που σηµειώθηκε στη Μυτιλήνη. τόµ. ΙΒ, σ. 8859.
Οµιλία της σε επερώτηση µε θέµα: «Σχετικά µε τον έλεγχο της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης χρηµατικών
ποσών στη ΣΤΑ.ΣΥ, που προέρχονται από διάθεση εισιτηρίων». τόµ. ΙΒ, σ. 8859.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9512, 9513, 9557.
Οµιλία της στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9871.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Άµεσος κίνδυνος να χαθεί η τουριστική περίοδος για το πλοίο «Βιτσέντζος Κορνάρος», το οποίο συνιστά επιδοτούµενη γραµµή».
τόµ. ΙΓ, σ. 10038, 10039.
Επιστολή της προς τον Πρόεδρο της βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει πλέον
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ένωσης Κεντρώων και
παραµένει ανεξάρτητη Βουλευτής. τόµ. ΙΓ, σ. 10074.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10577.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10813.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10843.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11111.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11261, 11262.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11482.
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1811,
1813.
Οµιλία του στη συζήτηση για α) την έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2015, β) την
ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2017 και γ) την τροποποίηση της υπ’
αριθµ. 5284/3670 (ΦΕΚ 115Α’/23-5-2013) απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής. τόµ. Γ, σ. 1812, 1813.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2014" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Γ, σ. 1850, 1857.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6400.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των
τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7335.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συ-
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νταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7978.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11550.
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,2,3 και 4 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ. Δ,
σ. 2698.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη
και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3449.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των προτάσεων που κατέθεσαν: α) ο Πρόεδρος

της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον
χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014 και β) ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7136.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων.
τόµ. Ι, σ. 7372.
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Επίσηµες
καταγγελίες και "σκιές" στη διαχείριση του προσφυγικού».
τόµ. Β, σ. 1024.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1512.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις
των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6
και 8 του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2281.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2338,
τόµ. Δ, σ. 2919, τόµ. Ε, σ. 3379, τόµ. ΣΤ, σ. 4555, 4556,
4573, 4574, 4616, τόµ. Θ, σ. 6573, 6814, τόµ. Ι, σ. 7217,
7218, τόµ. ΙΑ, σ. 7834, 8502, τόµ. ΙΔ, σ. 10190, τόµ. ΙΕ, σ.
10974.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2338.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2927, 2928.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3379, 3388.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενη-

330
µέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4554, 4555, 4556, 4573, 4574, 4589.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4573.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4809.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επέκταση του αεροδροµίου Χίου. τόµ. Ζ, σ. 4919, 4920.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
«Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ,
ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού
έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5389.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Εργαζόµενοι και συνταξιούχοι βιώνουν καθηµερινά τα κενά και τα
βάρη του νέου ασφαλιστικού». τόµ. Η, σ. 5686, 5724,
5732.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5858.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον εγκλωβισµό των µεταναστών και των προσφύγων στη Χίο, επειδή η
Κυβέρνηση αδυνατεί να εφαρµόσει τις αποφάσεις της. τόµ.
Θ, σ. 6811, 6812.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7217,
7235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7302.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «εκτέλεση
Προϋπολογισµού ΕΦΚΑ και εισπραξιµότητα εισφορών».
τόµ. ΙΑ, σ. 8502, 8503.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Είναι οριστική η κατάργηση του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά
του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου;" τόµ. ΙΒ, σ. 9071,
9072, 9073.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την άµεση ανάγκη
νέου στρατηγικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9479, 9482, 9484.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού
και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9514.
Οµιλία του σε τρεις συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, µε θέµα: i) "Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για όσους αναµένουν τη
σύνταξή τους και χάνονται οι διαθέσιµοι πόροι", ii) "Με τον
νόµο του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπονται ευτελείς συντάξεις, ενώ παραµένουν και εκατοντάδες χιλιάδες σε εκκρεµότητα", και
iii) σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων
και την απώλεια πόρων για την κοινωνική ασφάλιση. τόµ.
ΙΔ, σ. 10151, 10153, 10155, 10156.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατά-

ξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11450, 11451, 11452.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11567.
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 903,
τόµ. Ε, σ. 3579.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 920.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3579.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4794, 4806.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5392, 5393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5845,
5883.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8395,
8419, 8420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10333.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10861.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11554.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό και
πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 391, 392,
393, 394, 395, 396, 397, 398, 405.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 396,
398, τόµ. Δ, σ. 3173, τόµ. ΣΤ, σ. 4089, 4607, τόµ. Ζ, σ.
5083, τόµ. Ι, σ. 7345, 7346, 7347, τόµ. ΙΑ, σ. 8091, 8093,
8101, 8110, τόµ. ΙΓ, σ. 9684, 9709, τόµ. ΙΕ, σ. 10836,
11150, 11158, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11881.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3171, 3172, 3173, 3174, 3176.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη
και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3470.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά
µε τον πρωτογενή τοµέα και τους αγρότες. τόµ. ΣΤ, σ.
4063-4065, 4066-4068, 4084, 4087, 4088, 4089.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4596-4600, 4605, 4607, 4609.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την αύξηση των φαινοµένων της βίας και την
έξαρση της εγκληµατικότητας. τόµ. Ζ, σ. 5073-5075, 5078,
5079, 5080, 5082, 5083, 5084.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, γα τα εβδοµήντα χρόνια της Ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα και λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του 2017 ως έτος Δωδεκανήσου. τόµ. Η, σ. 5500.
Επιστολή του µε την οποία ενηµερώνει ότι, ευρισκόµενος
σε αποστολή του κόµµατος του στο εξωτερικό, αδυνατεί να
προσέλθει και να ψηφίσει στη σηµερινή µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Α-

ριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και
οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του Κανονισµού της Βουλής
και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «περί Ποινικής ευθύνης
των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2
του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο την διερεύνηση των όσων
εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των
Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ
2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ
2016/118, ΑΒΜ ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν
στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του
Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο
263α Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του
Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του
Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6562.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7084-7086.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7345, 7346,
7347, 7348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8089, 8090, 8091, 8092, 8093, 8094,
8101, 8102.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 83788380.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Βουλής, αφιερωµένη στη µνήµη του πρώην Πρωθυπουργού και Επιτίµου
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. τόµ. ΙΒ, σ. 8588-8590.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση και ψήφιση εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, καθώς και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ, σ. 8723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8723, 8724.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του
Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΓ, σ. 9681, 9682, 9683, 9684, 9685, 9686, 9686,
9687, 9705, 9707, 9708, 9709, 9710, 9711, 9712, 9713.
Οµιλία του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο 142Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση
του Σώµατος σχετικά µε τις εξελίξεις στη διαπραγµάτευση
για το Κυπριακό ζήτηµα. τόµ. ΙΔ, σ. 10083-10085, 10091,
10094, 10096, 10099, 10100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10830, 10831, 10832, 10833, 10834,
10836-10838.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11156, 11157, 11158.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11881-11883.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και
οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων
στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11925.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Επίσηµες
καταγγελίες και "σκιές" στη διαχείριση του προσφυγικού».
τόµ. Β, σ. 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1040, 1050.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1050.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,2,3 και 4 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ. Δ,
σ. 2716.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 217".
τόµ. Δ, σ. 3192.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη
και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3457.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3829.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4842.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10930.
Αναφορά του στην Ηµέρα Εθνικής Μνήµης για την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισµού. τόµ. ΙΣΤ, σ.
11648, 11649.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
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της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11901.
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό και
πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 361-364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 849.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3166, 3167.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4068,
τόµ. ΙΔ, σ. 10087.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά
µε τον πρωτογενή τοµέα και τους αγρότες. τόµ. ΣΤ, σ.
4068, 4069-4071.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4584-4586, 4688.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο

σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6536-6538.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7103-7105.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 8143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 83908392.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του
Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΓ, σ. 9689--9691, 9716.
Οµιλία του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο 142Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση
του Σώµατος σχετικά µε τις εξελίξεις στη διαπραγµάτευση
για το Κυπριακό ζήτηµα. τόµ. ΙΔ, σ. 10086, 10095, 10096.
Οµιλία του σύµφωνα µε το άρθρο 51 παρ. 4 του Κανονισµού της Βουλής, σχετικά µε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας
µεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας, για την πρόσβαση
στο υλικό του «Φακέλου της Κύπρου». τόµ. ΙΔ, σ. 10143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11429-11431.
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2988.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2990,
τόµ. Ζ, σ. 4858.
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Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2990.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ, σ. 3167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4782, 4858, 4859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8018.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8389.
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3835.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11429, 11472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11724.
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον «επαναπατρισµό αποβλήτων υδραργύρου από τον Ασπρόπυργο
στη Γερµανία». τόµ. Β, σ. 1017.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προσπάθεια υφαρπαγής της ακίνητης περιουσίας Ελλήνων στη Χειµάρρα, που εξισούται µε ξεριζωµό. τόµ. Γ, σ. 1896.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση
καταβολή της εξισωτικής αποζηµιώσεως του 2016 από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικαιούχους. τόµ. Γ, σ. 2159.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το "προκλητικό κάψιµο της ελληνικής σηµαίας σε ζωντανή τηλεοπτική
µετάδοση". τόµ. ΣΤ, σ. 4186, 4187.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4187,
4671, τόµ. ΙΑ, σ. 7893.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προσπάθεια υφαρπαγής ακίνητης περιουσίας Ελλήνων στη Χειµάρρα που εξισούται µε ξεριζωµό. τόµ. ΣΤ, σ. 4453, 4454.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη «διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας για τις εκτεταµένες πυρκαγιές σε
Χίο, Εύβοια και Θάσο». τόµ. ΣΤ, σ. 4674.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκδήλωση κρουσµάτων γρίπης των πτηνών σε οικόσιτες εκµεταλλεύσεις. τόµ. Θ, σ. 6432, 6433.

Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και
επ. του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.
3126/2003 «περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ
ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ
ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους
ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη
Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος
και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6488.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: « Άνευ
προηγουµένου καθυστέρηση στην αξιοποίηση του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και του
συνόλου των χρηµατοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». τόµ. Ι, σ. 7766.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «κατακράτηση µέρους των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω αδυναµίας καταβολής εισφοράς στον Γενικό Οργανισµό Εγγείων Βελτιώσεων». τόµ. ΙΑ, σ. 7893, 7894.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 8137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10564.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί την παραίτηση του από
Βουλευτής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, και την παραµονή του ως Ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11964.
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για την εκλογή δύο Κοσµητόρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Κοσµήτορα από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς
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και τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα και ενός από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. Α, σ. 10.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 237.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Άννας-Μισέλ Ασηµακοπούλου. τόµ. Δ,
σ. 2444.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,2,3 και 4 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ. Δ,
σ. 2706.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3039.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Αθανασίου Καββαδά και Ελένης Αυλωνίτου. τόµ. Ζ, σ. 5118.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7075, 7076.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφο-

φορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 8124.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’ και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9826.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Άµυνας κ. Γιάννου Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α
Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση, κατόπιν και του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κανονισµού
της Βουλής και άρθρα του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη
των Υπουργών", όπως ισχύουν, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α
του Κανονισµού της Βουλής». τόµ. ΙΓ, σ. 9922.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11113.
ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 388,
τόµ. Β, σ. 1045, 1049, 1050, τόµ. ΣΤ, σ. 4658, 4659, τόµ.
Η, σ. 5473, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11985, 11988, 11989.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 388, τόµ.
Η, σ. 5494.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έκρυθµη
κατάσταση στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων του Νοµού
Σερρών. τόµ. Β, σ. 1020.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Επίσηµες
καταγγελίες και "σκιές" στη διαχείριση του προσφυγικού».
τόµ. Β, σ. 1027, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1038,
1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συνθήκες
διαβίωσης στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στο Σχιστό.
τόµ. Β, σ. 1458, 1459.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. τόµ. Β, σ.
1584.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Μεταναστευτικής
Πολιτικής. τόµ. Β, σ. 1586.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον άµεσο απεγκλωβισµό των προσφύγων-µεταναστών από τα νησιά του Αιγαίου. τόµ. Γ, σ. 2163, 2164.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων αντιµετώπισης της παρατεταµένης προσφυγικήςµεταναστευτικής κρίσης στη Σάµο. τόµ. Γ, σ. 2165, 2166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3670.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στον καταυλισµό της Μόριας Λέσβου. τόµ.
Ε, σ. 3930, 3931, 3932.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των προσφύγων και µεταναστών από τη
βαρυχειµωνιά. τόµ. Ε, σ. 4049, 4050.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των δράσεων των ΜΚΟ, στη διαδικασία υποδοχής
και περίθαλψης προσφύγων και υπηκόων τρίτων χωρών εισερχοµένων στην Ελλάδα. τόµ. ΣΤ, σ. 4657, 4658, 4659.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα ενοικίασης διαµερισµάτων σε πρόσφυγες από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ). τόµ. ΣΤ, σ. 4667, 4669.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5390.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακραία κατάσταση των νησιών του Βορείου Αιγαίου, λόγω
αυξηµένων µεταναστευτικών ροών. τόµ. Η, σ. 5479-5482,
5483, 5485, 5490, 5492, 5494-5496, 5497.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση ανάγκη διασφάλισης της εύρυθµης λειτουργίας στο Κέντρο
Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) της Μόριας. τόµ. Η, σ. 5590.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5827.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον εγκλωβισµό των µεταναστών και των προσφύγων στη Χίο, επειδή η
Κυβέρνηση αδυνατεί να εφαρµόσει τις αποφάσεις της. τόµ.
Θ, σ. 6812, 6813.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των συµβασιούχων εργαζοµένων στις υπηρεσίες ασύλου, στα hotspots, στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και
τις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. τόµ. Ι, σ. 7192.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον τραγικό θάνατο των
αξιωµατικών του Ελληνικού Στρατού από την πτώση του ελικοπτέρου και ευχές για ταχεία ανάρρωση στη διασωθείσα
αρχιλοχία, πέµπτο µέλος του πληρώµατος. τόµ. Ι, σ. 7192.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα «την ανάγκη
λήψεως νοµοθετικών µέτρων για την επιτάχυνση των διαδικασιών ενώπιον των δικαστηρίων, επί υποθέσεων προσώπων των οποίων έχει απορριφθεί η αίτηση χορηγήσεως διεθνούς προστασίας - ασύλου». τόµ. Ι, σ. 7193, 7194.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη

ενηµέρωσης για τη στέγαση προσφύγων στο Κιλκίς. τόµ.
ΙΑ, σ. 8468, 8469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10768.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Εγκλωβισµός
προσφύγων και µεταναστών στα νησιά". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11980, 11981.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Εκρηκτική η
κατάσταση στα νησιά του Βορείου-Ανατολικού Αιγαίου".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11984, 11986.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του προσφυγικού-µεταναστευτικού ζητήµατος στο νησί της Λέσβου και τη λήψη µέτρων αποσυµφόρησης του νησιού. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11987, 11988,
11989.
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2961.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10173, 10176, 10199,
10200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10898.
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3095.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11099.
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 226.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2326.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3051,
τόµ. Θ, σ. 6552, τόµ. ΙΑ, σ. 7912.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3052.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη
και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3445.

337
Παρέµβασή της στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και
επ. του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.
3126/2003 «περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ
ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ
ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους
ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη
Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος
και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6547, 6551, 6552.
Παρέµβασή της στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων,
κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του
κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη
διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7082.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων.
τόµ. Ι, σ. 7379.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7917, 7919.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10940.

Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Εγκληµατική ολιγωρία στην αντιµετώπιση της Οικολογικής Καταστροφής στον Σαρωνικό". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11832, 11837, 11847,
11848.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11915,
11916, 11717.
Οµιλία της στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11915, 11916, 11917.
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Παρέµβασή του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό
και πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 359, 361, 379.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1028,
1487, τόµ. Γ, σ. 1883, τόµ. ΙΓ, σ. 9684, τόµ. ΙΔ, σ. 10549,
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11524.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1487.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής. αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ, σ. 1884, 1885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2860, 2863, 2864, 2904.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ, σ. 3154, 3174.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός
Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών,
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν.
4270/2014 και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3667.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά
µε τον πρωτογενή τοµέα και τους αγρότες. τόµ. ΣΤ, σ.
4085, 4090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί
του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ.
4132.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, µε θέµα: «Ερώτηµα αναφορικά µε το Eurogroup».
τόµ. Η, σ. 5460.
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Παρέµβασή του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων,
κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του
κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη
διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7972.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8086.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8547, 8548.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα προκήρυξης του Μέτρου 5.2 και τη χρήση του για
την αποκατάσταση ζηµιών σε πληγείσες από ακραία καιρικά φαινόµενα θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις. τόµ. ΙΒ, σ.
8619, 8620, 8621.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΓ, σ. 9709.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α
Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του
ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ.
9891, 9892.

Παρέµβασή του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο
142Α του Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση του Σώµατος σχετικά µε τις εξελίξεις στη διαπραγµάτευση για το Κυπριακό ζήτηµα. τόµ. ΙΔ, σ. 10097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10562.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11888, 11901.
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόβληµα
δυσοσµίας στον Δήµο Κορδελιού-Ευόσµου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. τόµ. Β, σ. 875, 876, 877.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. τόµ. Β, σ. 1585.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής. τόµ. Β, σ. 1586.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακραία κατάσταση των νησιών του Βορείου Αιγαίου, λόγω
αυξηµένων µεταναστευτικών ροών. τόµ. Η, σ. 5483, 5490,
5492, 5493.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5490.
Παρέµβασή του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων,
κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του
κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη
διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7121.
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 838.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Χ. Κατσιώτη και
Ν. Νικολόπουλου. τόµ. Β, σ. 1245.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3055.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,

339
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4620.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6289,
6689, τόµ. ΙΑ, σ. 7834.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6519.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7290.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Η αυτοδιοίκηση στο στόχαστρο της Κυβέρνησης». τόµ. Ι, σ. 7818,
7823, 7824.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9889, 9890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύ-

δρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11293, 11316.
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 232.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
επαναθεσµοθέτησης της ενιαίας τιµής του βιβλίου. τόµ. Α,
σ. 680, 681.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νέα διάρρηξη στο Θεατρικό Μουσείο. τόµ. Β, σ. 995, 996.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οριοθέτηση-αναοριοθέτηση των αρχαιολογικών χώρων της Βέροιας. τόµ. Β, σ. 1220, 1221.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1220.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Πολιτισµού
και Αθλητισµού. τόµ. Β, σ. 1584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2969.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3832.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το «Ταµείο
Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισµού». τόµ.
ΙΓ, σ. 9991, 9992.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10185.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΔ, σ. 10189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10891.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
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σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11895.
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 833, 834.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εισαγωγή νοµοθετικού πλαισίου για την αντιµετώπιση της ανεξέλεγκτης επέκτασης του φαινοµένου all inclusive στον τουρισµό. τόµ. Γ, σ. 2250, 2251.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2885, 2886.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3834.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4550, 4554, 4556, 4560, 4562, 4593.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4562,
4593, 4594, τόµ. ΙΕ, σ. 11174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6966.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο

Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8015.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11174, 11174, 11175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11527.
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 665, 666.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. τόµ. Β, σ. 1586.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταστολή και τις διώξεις των αγωνιζόµενων µαθητών. τόµ. Δ, σ.
2773, 2774.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση
κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στα Επαγγελµατικά Λύκεια της Κρήτης. τόµ. Δ, σ. 2775, 2776.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φοίτηση
των µαθητών στα ναυτικά Επαγγελµατικά Λύκεια. τόµ. ΣΤ,
σ. 4660, 4661.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4811, 4832, 4833,
4834.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8038.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8403,
8404-8406, 8420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10881.
Αναφορά του στην Ηµέρα Εθνικής Μνήµης για την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισµού. τόµ. ΙΣΤ, σ.
11654.
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 809, 810, 811.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 893,
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11411, 11412.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 899.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Το ασφαλιστικό δεν λύνεται µε περικοπές, ψέµατα και προπαγάνδα».
τόµ. Β, σ. 1558, 1559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2126-2128, 2193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2871, 2872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3318-3320, 3381.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων στη Μεσοχώρα του Νοµού Τρικάλων. τόµ.
ΣΤ, σ. 4438, 4439.
Επιστολή του , προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Ποταµιού και παραµένει ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. ΣΤ, σ. 4688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5851.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ. τόµ. Θ, σ. 6585.
Επιστολή του της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει ότι αποδέχτηκε την ένταξη του Βουλευτή στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
τόµ. Θ, σ. 6586.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7080.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του

σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων.
τόµ. Ι, σ. 7385.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «ανεφάρµοστος ο αντικαπνιστικός νόµος». τόµ. Ι, σ. 7735, 7736.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7994.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7995.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «διαστάσεις
παίρνει το αντιεµβολιαστικό κίνηµα και στην Ελλάδα». τόµ.
ΙΑ, σ. 8341, 8342.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». τόµ. ΙΒ, σ. 8664.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «υπάρχει τελικά εθνική και περιφερειακή στρατηγική για την ανάπτυξη
του ιατρικού τουρισµού;» τόµ. ΙΓ, σ. 9471, 9472, 9473.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10878-10880.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11036, 11037, 11038, 11039, 11178.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Απουσία µηχανισµού ελέγχου και αξιολόγησης της αναγκαιότητας διακοµιδών, πλωτών διακοµιδών και αεροδιακοµιδών του ΕΚΑΒ». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11410, 11411, 11412.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων, αλαλούµ µε
τις εισφορές και τα µπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11679, 11680.
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 378,
τόµ. Β, σ. 1548, τόµ. Ζ, σ. 5013, 5084, τόµ. Η, σ. 5685,
5840, τόµ. ΙΑ, σ. 7924, 8009, 8010, 8035, 8042, 8043,
τόµ. ΙΕ, σ. 11095, 11103, 11305, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11467.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1495, 1504.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογίας που αφορά το ΕΣΠΑ, λίγο πριν την
ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: «Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 2373.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συνδικαλιστικές διώξεις στο Γηροκοµείο Αθηνών. τόµ. Δ, σ. 2687,
2688.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3058.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και
εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3413, 3414.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός
Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών,
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν.
4270/2014 και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3560.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο
148 του Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων
µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25
Ιανουαρίου του 2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4555, 4607.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών
ψυχικής υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και
πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών
ρυθµίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η,
σ. 5839.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και
επ. του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.
3126/2003 «περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ
ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ
ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους
ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη
Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος
και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6496, 6533.
Παρέµβασή του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του

Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων,
κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του
κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη
διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7065.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7924, 7980.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8035, 8043, 8102.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού
και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9539.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επείγουσες ανάγκες στελέχωσης των Κέντρων Υγείας Πάργας και
Καναλακίου του Νοµού Πρέβεζας καθώς και δηµιουργία
Τοµέα ΕΚΑΒ Πάργας-Καναλακίου. τόµ. ΙΔ, σ. 10299,
10300, 10301.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10824, 10832.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11305, 11306.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11478.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων, αλαλούµ µε τις εισφορές και τα µπλοκάκια, διοικητικό χάος
στον ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11687.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
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Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11901.
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2930.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. ΣΤ, σ. 4234.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4559,
τόµ. Θ, σ. 6866, τόµ. ΙΕ, σ. 11051.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο
148 του Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων
µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25
Ιανουαρίου του 2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4627.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Προτίθεστε να ανοίξετε το χωροταξικό του Καλλικράτη;» τόµ. Θ, σ. 6268.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
- µελών της αφενός και της Μογγολίας αφετέρου». τόµ. Θ,
σ. 6686.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµης τροπολογίας σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για εταιρική
σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών - µελών της αφενός και της Μογγολίας αφετέρου». τόµ. Θ, σ. 6686.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 8138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8725, 8726.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 8726.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθ-

µιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11050, 11051.
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2341.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3122.
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την δωρεάν
παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου του Κέντρου "ΔΗΜΗΤΡΑ" Γρεβενών που βρίσκεται στην περιοχή Μεράς του
Δήµου Γρεβενών. τόµ. Α, σ. 342, 343.
Παρέµβασή του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό
και πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 357.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 377,
τόµ. Δ, σ. 2932, 2975.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 2806-2808, 2809.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ, σ. 2887, 2918, 2932, 2933, 2934,
2958, 2974, 2975, 2996, 3060, 3062, 3066, 3109.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη
και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3451.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7309, 7316,
7333, 7334.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µετάβαση
στο ψηφιακό σήµα για µεγάλα τµήµατα της επαρχίας. τόµ.
ΙΓ, σ. 9426, 9427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10472, 10473, 10474.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10555, 10565.
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. τόµ. Β, σ. 1585.
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ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Παρέµβασή του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό
και πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 375.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 377,
τόµ. Β, σ. 1240, τόµ. Δ, σ. 2932, 2933, τόµ. Ε, σ. 3397,
3984, 3985, τόµ. ΣΤ, σ. 4510, 4511, τόµ. Θ, σ. 6441,
6443, 6444, 6445, τόµ. Ι, σ. 7753, 7761, τόµ. ΙΒ, σ. 8681,
9080, τόµ. ΙΓ, σ. 9466, τόµ. ΙΔ, σ. 10330.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 833, 839, 840.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκκίνηση της διαδικασίας για την ιδιωτικοποίηση της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε., την παραχώρηση του οδικού της δικτύου
και τα ζητήµατα που προκύπτουν. τόµ. Β, σ. 1238.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιδότηση του συστήµατος εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών
καυσίµων. τόµ. Β, σ. 1238, 1239, 1240.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του Γενικού
Νοσοκοµείου Βόλου που εκκρεµούν από το 2014. τόµ. Γ,
σ. 1940, 1941, 1942.
Αναφορά του στην 25η Νοεµβρίου, Παγκόσµια Ηµέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των γυναικών. τόµ. Γ, σ. 2172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2931, 2932.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη
και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3467.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα
του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας
της Αιγύπτου και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3977, 3983,
3984.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον εξορθολογισµό των σιδηροδροµικών δροµολογίων Βόλου-Λάρισας και Λάρισας-Θεσσαλονίκης. τόµ. ΣΤ, σ. 4503, 4504.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς
το Δηµόσιο». τόµ. ΣΤ, σ. 4510, 4524, 4525, 4526.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5411.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εσωτερικών: "Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής
του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του
κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις", και τη διαδικασία της νοµοθέτησης από την Κυβέρνηση. τόµ. Ζ, σ. 5411.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Εργαζόµενοι και συνταξιούχοι βιώνουν καθηµερινά τα κενά και τα
βάρη του νέου ασφαλιστικού». τόµ. Η, σ. 5690, 5719,
5723, 5734, 5735, 5737, 5739, 5740, 5741.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
του ποσοστού ανεργίας στη Μαγνησία εξαιτίας της αποβιοµηχάνισης. τόµ. Θ, σ. 6251, 6252, 6253.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «υγειονοµική εγκατάλειψη της Αλοννήσου». τόµ. Θ, σ. 6441,
6442, 6443, 6444.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σοβαρό
πρόβληµα επιβίωσης χιλίων οικογενειών στο νότιο Πήλιο.
τόµ. Θ, σ. 6937, 6938, 6939.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6966.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6993.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7242.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: « Άνευ
προηγουµένου καθυστέρηση στην αξιοποίηση του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και του
συνόλου των χρηµατοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». τόµ. Ι, σ. 7753, 7757, 7758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8019.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «δραµατική η
κατάσταση στη Β’ Παθολογική Κλινική Βόλου». τόµ. ΙΓ, σ.
9464, 9465, 9466.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την άµεση ανάγκη
νέου στρατηγικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9476, 9477.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10330, 10331.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό
σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
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στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11296.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11486, 11487.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει, συµφωνεί και εκτελεί τη
χρεοκοπία της ΔΕΗ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11994, 12007.
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 255.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης
για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία
και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και
2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010,
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Γ, σ. 1949-1951, 1962, 1963, 1980, 1982,
1987.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1960,
1962, 1963, 1987, τόµ. Δ, σ. 3018, τόµ. Ε, σ. 3403, τόµ. Θ,
σ. 6570, 6573, 6574, 6595, τόµ. Ι, σ. 7115, 7345, τόµ. ΙΓ,
σ. 9704, 9909, τόµ. ΙΕ, σ. 10742, 10746, 10766, 10767,
10807, 11159, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11655, 11656.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3032, 3033.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ, σ. 3155, 3156.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός
Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών,
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν.
4270/2014 και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3557.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον
τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3984.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την αύξηση των φαινοµένων της βίας
και την έξαρση της εγκληµατικότητας. τόµ. Ζ, σ. 5083.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυ-

πουργό, µε θέµα: «Ερώτηµα αναφορικά µε το Eurogroup».
τόµ. Η, σ. 5462, 5463, 5465.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και
επ. του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.
3126/2003 «περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ
ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ
ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους
ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη
Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος
και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των
τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6574, 6590, 6597, 6598.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµης τροπολογίας σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για εταιρική
σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών - µελών της αφενός και της Μογγολίας αφετέρου». τόµ. Θ, σ. 6673, 6674, 6676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7245.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7309, 7342.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση προτάσεων ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εξωδικαστικός µηχανισµός στήριξης οφειλών επιχειρήσεων". τόµ. Ι, σ. 7342,
7342.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιο-
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νοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8040, 8042, 8109.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας
για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ, σ. 8767.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Σχετικά µε
την έλλειψη σχεδίου και τη µη ανάληψη δράσεων για τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό της Ελλάδας». τόµ. ΙΓ, σ. 9434,
9435.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης επί του διανεµηθέντος
πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α
Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση». τόµ. ΙΓ, σ. 9856, 9857.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». τόµ.
ΙΓ, σ. 10059, 10061, 10062, 10067, 10069.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση εκπρόθεσµων τροπολογιών και µη σχετικών µε το
θέµα του σχεδίου νόµου, κατά τη συζήτηση επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10741, 10742, 10766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10766, 10798, 10806, 10807.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11159, 11161.
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την στήριξη
των πληγέντων κατοίκων της Λευκάδος από την πυρκαγιά
της 8ης Αυγούστου και την αποκατάσταση των ζηµιών. τόµ.
Α, σ. 345, 346, 347.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την είσπραξη της συνδεδεµένης ενίσχυσης σε ριζοπαραγωγούς της περιοχής στην Ανθήλη του Νοµού Φθιώτιδας. τόµ. Γ, σ. 1929.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από τις έντονες βροχοπτώσεις
στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Γ, σ. 1931.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2892, 2904.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη στέγαση των σπουδαστών στο ΤΕΙ Ηπείρου. τόµ.
Ε, σ. 3938.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίµων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5630,
5633.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη
των αναγκών µε προσωπικό φύλαξης, ώστε να επαναλειτουργήσει το Μουσείο Θυρρείου του Δήµου Ακτίου-Βόνιτσας. τόµ. Θ, σ. 6430, 6431.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επικινδυνότητα του εθνικού δικτύου Αµφιλοχίας - Λευκάδας Πρέβεζας - Ηγουµενίτσας. τόµ. Θ, σ. 6842, 6844, 6845.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: « Άνευ
προηγουµένου καθυστέρηση στην αξιοποίηση του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και του
συνόλου των χρηµατοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». τόµ. Ι, σ. 7767.
Ν
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1516, 1517, 1518.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1518.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2255,
τόµ. Ε, σ. 4000, 4002, 4004, τόµ. ΣΤ, σ. 4562, 4568,
4569, τόµ. Ζ, σ. 4903, 4910, 4912, τόµ. Θ, σ. 6933, 6935,
6936, 6937, τόµ. Ι, σ. 7799, τόµ. ΙΑ, σ. 8481, τόµ. ΙΓ, σ.
9470, 9471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2860, 2861.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενεργοποίηση - άσκηση των καθηκόντων των νέων µελών του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου (ΕΣΡ). τόµ. Ε, σ.
4000, 4002, 4003, 4004.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4569, 4570.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
δαπανών στην ειδική αγωγή για την εξειδικευµένη εκπαίδευση -«θεραπεία». τόµ. Ζ, σ. 4910, 4912, 4913, 4914.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Τόσα χρόνια
γιατί δεν βρήκαν τους ενόχους των θαλασσοδανείων ενώ το
πόρισµα Καλούδη παραπέµπει τους πρωταγωνιστές µε ονοµατεπώνυµα και διευθύνσεις στο εδώλιο του κατηγορουµένου»; τόµ. Η, σ. 5561, 5562, 5563.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαπλοκή
στις κρατικές επιτροπές και στη Δικαιοσύνη και των νέων ένορκων καταγγελιών του Ανδρέα Μαρτίνη από τον Κορυδαλλό. τόµ. Η, σ. 5563, 5564.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
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Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6493.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «το ΕΣΡ πρέπει
να ασχοληθεί µε το Survivor;» τόµ. Θ, σ. 6933, 6934.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «καθυστερεί εξοργιστικά και µε δόλο (;) ο διαγωνισµός αδειοδότησης
των τηλεοπτικών σταθµών». τόµ. Θ, σ. 6935, 6936, 6937.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε «την υπόθεση της µπύρας και αν υπάρχουν επίορκοι στην Επιτροπή Ανταγωνισµού». τόµ. Ι, σ. 7799, 7800.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα «τροπολογία
σκάνδαλο για τους τραπεζίτες». τόµ. ΙΑ, σ. 8339, 8340,
8341.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Θα κατατεθεί
επίσηµη υποψηφιότητα της Πάτρας για τη µετεγκατάσταση
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρµάκων;» τόµ. ΙΑ, σ. 8481,
8482, 8483.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην
Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. τόµ. ΙΑ, σ.
8481.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Θα πληρώσουν οι επώνυµοι τα νοσήλια;» τόµ. ΙΓ, σ. 9469, 9470,
9471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9540.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: " Έκτακτη και
άµεση αρωγή 500.000 ευρώ στην πληγείσα Δυτική Αχαΐα".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11966, 11967, 11968.
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2937.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι

Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6511.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9883.
Ξ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για την εκλογή δύο Κοσµητόρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Κοσµήτορα από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς
και τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα και ενός από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. Α, σ. 13.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών του Δήµου Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Α, σ. 677, 678.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα εγκαταλελειµµένα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία Ρόδου,
Κω και Καρπάθου. τόµ. Β, σ. 1234, 1235.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3106, 3107, 3108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3760, 3761, 3766.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο της Τήλου. τόµ. Η, σ. 5751.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταγγελίες για υψηλά ποσοστά καισαρικών τοµών στην Ελλάδα
χωρίς ιατρική αιτιολόγηση. τόµ. Η, σ. 5753, 5754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5797,
5798, 5802, 5810, 5812, 5813, 5832, 5837, 5847, 5850,
5854, 5855, 5859, 5861, 5862, 5863, 5873, 5874, 58765878, 5879, 5882, 5886, 5890, 5891, 5893, 5894.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5810,
5847, 5861, 5879, τόµ. Ι, σ. 7109, 7115, τόµ. ΙΒ, σ. 8643,
τόµ. ΙΕ, σ. 11051, 11071, 11074, 11093, 11126, 11184,
11186.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «υγειονοµική εγκατάλειψη της Αλοννήσου». τόµ. Θ, σ. 6442,
6443, 6444.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Κλειστό επί
χρόνια το Πολυδύναµο Ιατρείο Ολύµπου Καρπάθου». τόµ.
Θ, σ. 6849, 6854.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7109, 7110, 7114, 7115, 7116.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη βελτίωση
του νοµοθετικού πλαισίου για την ακούσια νοσηλεία ψυχικά
ασθενών. τόµ. Ι, σ. 7200, 7201.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα υψηλά
ποσοστά καισαρικών τοµών στην Ελλάδα. τόµ. Ι, σ. 7202,
7203.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
στελέχωσης και λειτουργίας του Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Λίνδου Ρόδου. τόµ. Ι, σ. 7733, 7734.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «ανεφάρµοστος ο αντικαπνιστικός νόµος». τόµ. Ι, σ. 7735, 7736,
7737.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8048, 8049, 8050, 8052.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα υψηλά
ποσοστά µη ενδεδειγµένων ιατρικά καισαρικών τοµών.
τόµ. ΙΑ, σ. 8334, 8335.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «διαστάσεις
παίρνει το αντιεµβολιαστικό κίνηµα και στην Ελλάδα». τόµ.
ΙΑ, σ. 8342, 8343.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
καινοτόµων και ορφανών φαρµάκων στο Ελληνικό Σύστηµα Αποζηµίωσης. τόµ. ΙΑ, σ. 8478, 8478, 8479.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κλείσιµο
των τοπικών ιατρείων «Ευγένειας-Χαραυγής» Κερατσινίου
από τη 2η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής. τόµ. ΙΑ, σ.
8480, 8481.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Θα κατατεθεί
επίσηµη υποψηφιότητα της Πάτρας για τη µετεγκατάσταση
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρµάκων;» τόµ. ΙΑ, σ. 8482,
8483.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περαιτέρω αποδυνάµωση του Κέντρου Υγείας Καστορείου του Δήµου Σπάρτης. τόµ. ΙΑ, σ. 8511, 8512.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». τόµ. ΙΒ, σ. 8641-8643, 8644.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναγούλη
και Ν. Παπαδόπουλου. τόµ. ΙΒ, σ. 8887.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
του εµβολίου κατά της Μηνιγγιτοδόκοκκου Οροοµάδας τύπου Β’ στο Εθνικό Σύστηµα Εµβολιασµών. τόµ. ΙΓ, σ. 9468,
9469.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Θα πληρώσουν οι επώνυµοι τα νοσήλια;» τόµ. ΙΓ, σ. 9470, 9471.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «υπάρχει τελικά εθνική και περιφερειακή στρατηγική για την ανάπτυξη
του ιατρικού τουρισµού;» τόµ. ΙΓ, σ. 9472, 9473.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στα Χανιά. τόµ. ΙΓ, σ.
10077, 10078.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επείγουσες ανάγκες στελέχωσης των Κέντρων Υγείας Πάργας και
Καναλακίου του Νοµού Πρέβεζας καθώς και δηµιουργία
Τοµέα ΕΚΑΒ Πάργας-Καναλακίου. τόµ. ΙΔ, σ. 10300,
10300, 10301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11036, 11049, 11050, 11051, 11055,
11057, 11060, 11061, 11062, 11069-11071, 11073,
11074, 11075, 11093, 11094, 11096, 11106, 11107,
11126, 11140, 11169, 11176, 11177, 11183, 11184,
11185.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Οι Τοπικές
Οµάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) στα "αζήτητα" από τους ιατρούς;»
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11673, 11674, 11675.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επικίνδυνη η
έλλειψη καρδιολόγου και χειρουργού στο Κέντρο Υγείας
της ωραίας Καρπάθου». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11675, 11676.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και
οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων
στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11922.
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για την εκλογή δύο Κοσµητόρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Κοσµήτορα από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς
και τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα και ενός από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. τόµ. Α, σ. 7.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Χ. Κατσιώτη και
Ν. Νικολόπουλου. τόµ. Β, σ. 1243.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εξωτερικών. τόµ. Β, σ. 1585.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κατά την ΙΖ’ Κοινοβουλευτική Περίοδο Β’ Σύνοδο. τόµ. Δ, σ. 2804.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3090, 3091, 3092.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ, σ. 3172, 3173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3741, 3768, 3781, 3782,
3791.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3777,
3788, 3790, 3977, 3984, 3985, τόµ. ΣΤ, σ. 4715, 4716,
τόµ. Η, σ. 5599, 5601, 5636, τόµ. Θ, σ. 6674, 6675, 6689,
7016, τόµ. Ι, σ. 7287, 7346, 7351, τόµ. ΙΓ, σ. 9911, τόµ.
ΙΔ, σ. 10201, 10302, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11656.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα
του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας
της Αιγύπτου και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3978, 3985.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά
µε τον πρωτογενή τοµέα και τους αγρότες. τόµ. ΣΤ, σ.
4068.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,

καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4606.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4606,
τόµ. Θ, σ. 6675, 6676, τόµ. ΙΓ, σ. 9858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4717, 4720.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5636,
5637.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων
µε το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό στον Τοµέα Ανταλλαγής
και Εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάµεων και άλλες διατάξεις" και β) "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αρµενίας". τόµ. Η, σ. 5761.
Οµιλία του στο σχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων
Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6295, 6296, 6299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6390,
6394, 6397, 6403, 6404, 6409.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Πα-
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παντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6507, 6512, 6513, 6525.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
- µελών της αφενός και της Μογγολίας αφετέρου». τόµ. Θ,
σ. 6689.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6981, 7018, 7019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7286, 7287,
7304, 7341, 7342.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση προτάσεων ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εξωδικαστικός µηχανισµός στήριξης οφειλών επιχειρήσεων". τόµ. Ι, σ. 7341,
7342.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ηλεκτρονικό εισιτήριο σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. τόµ.
Ι, σ. 7742, 7743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8677, 8678, 8720.
Παρέµβασή του σε επερώτηση µε θέµα: «Σχετικά µε τον
έλεγχο της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης χρηµατικών ποσών στη ΣΤΑ.ΣΥ, που προέρχονται από διάθεση εισιτηρίων». τόµ. ΙΒ, σ. 8862.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Απασχόληση
συνταξιούχων αναπηρίας». τόµ. ΙΓ, σ. 9597.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΓ, σ. 9702, 9708, 9712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9735, 9739.

Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9863, 9864,
9882, 9902.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10200, 10201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10316, 10328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10600.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10905.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11130.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου,
τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού
κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. ΙΕ, σ. 11230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11308.
Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Παρέµβασή του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βου-
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λής, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό
και πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 375.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 376,
377, τόµ. Β, σ. 909, τόµ. Δ, σ. 3062, 3063, 3064, 3065,
τόµ. Η, σ. 5799, 5852, 5855, τόµ. Ι, σ. 7101, τόµ. ΙΔ, σ.
10163, τόµ. ΙΕ, σ. 11074, 11147.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 376, 387,
τόµ. Δ, σ. 3063, 3064, 3065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 909, 910.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3061, 3062, 3063, 3064, 3065.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Εργαζόµενοι και συνταξιούχοι βιώνουν καθηµερινά τα κενά και τα
βάρη του νέου ασφαλιστικού». τόµ. Η, σ. 5687, 5688.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων
και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η, σ. 5799, 5800.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5848,
5853, 5854, 5855.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7075, 7076.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της ψήφιση επί των προτάσεων που κατέθεσαν α) ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης
(Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014 και β) ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της
διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το

1996 µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7079.
Οµιλία του επί της ενστάσεως συνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: «Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11035, 11036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11035, 11036, 11068, 11072, 11073,
11074, 11097, 11100, 11101, 11102, 11103.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11132, 11136, 11145, 11147,
11174, 11175, 11176, 11177.
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 213.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 228,
τόµ. ΙΕ, σ. 11120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής
καυσίµων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2276.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2334,
2350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2895.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3440.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των
τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7325, 7326.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10321, 10332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11120.
Π
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Επίσηµες καταγγελίες και "σκιές" στη διαχείριση του προσφυγικού». τόµ. Β, σ. 1040, 1045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2652.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,2,3 και 4 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) εν-

σωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ. Δ,
σ. 2715.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3083.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση των προγραµµάτων καταρροϊκού και µελιταίου πυρετού
στη Λέσβο και τη λειτουργία της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.
τόµ. Ε, σ. 3622.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3675, 3677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5427, 5428.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Σωκράτη Βαρδάκη, Θεοδώρου Φορτσάκη και εβδοµήντα δύο (72) εν ενεργεία Βουλευτών και συγκεκριµένα των κ.κ. Τζάκρη Θεοδώρας, Αθανασίου Χαράλαµπου, Αναστασιάδη Σάββα, Ανδριανού Ιωάννη, Αντωνίου Μαρίας, Αραµπατζή Φωτεινής,
Ασηµακοπούλου Άννας - Μισέλ, Αυγενάκη Ελευθερίου,
Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδη, Βεσυρόπουλου Αποστόλου, Βλάχου
Γεωργίου, Βορίδη Μαυρουδή (Μάκη), Βούλτεψη Σοφίας,
Βρούτση Ιωάννη, Γεωργαντά Γεωργίου, Γεωργιάδη Σπυρίδωνα - Άδωνι, Γιακουµάτου Γερασίµου, Γκιουλέκα Κωνσταντίνου, Δαβάκη Αθανασίου, Δένδια Νικολάου - Γεωργίου, Δήµα Χρίστου, Κακλαµάνη Νικήτα, Καλαφάτη Σταύρου, Καραγκούνη Κωνσταντίνου, Καραµανλή Άννας, Καραµανλή Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου, Καράογλου Θεοδώρου, Καρασµάνη Γεωργίου, Κατσαφάδου Κωνσταντίνου, Κεδίκογλου Συµεών (Σίµου), Κέλλα Χρήστου, Κεφαλογιάννη Όλγας, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Κικίλια Βασιλείου, Κόνσολα Εµµανουήλ, Κοντογεώργου Κωνσταντίνου,
Κουκοδήµου Κωνσταντίνου, Κουτσούµπα Ανδρέα, Κυριαζίδη Δηµητρίου, Μαρτίνου Γεωργίας, Μεϊµαράκη Ευαγγέλου,
Μηταράκη Παναγιώτη (Νότη), Μητσοτάκη Κυριάκου, Μπακογιάννη Θεοδώρας, Μπούρα Αθανασίου, Οικονόµου Βασιλείου, Παναγιωτόπουλου Νικολάου, Παπακώστα - Σιδηροπούλου Αικατερίνης, Πλακιωτάκη Ιωάννη, Ράπτη Ελένης, Σαλµά Μάριου, Σαµαρά Αντωνίου, Σκρέκα Κωνσταντίνου, Σταϊκούρα Χρήστου, Στύλιου Γεωργίου, Τασούλα
Κωνσταντίνου, Τραγάκη Ιωάννη, Τσιάρα Κωνσταντίνου,
Χαρακόπουλου Μαξίµου, Χατζηδάκη Κωνσταντίνου, Βενιζέλου Ευαγγέλου, Γρηγοράκου Λεωνίδα, Κουτσούκου Γιάννη, Κρεµαστινού Δηµητρίου, Κωνσταντινόπουλου Οδυσσέα, Λοβέρδου Ανδρέα, Μανιάτη Ιωάννη, Σκανδαλίδη
Κωνσταντίνου, Χριστοφιλοπούλου Παρασκευής (Εύης), Λυκούδη Σπυρίδωνα, Ψαριανού Γρηγορίου και Μάρκου Αικατερίνης. τόµ. Η, σ. 5986.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε προ-
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σβλητικές εκφράσεις που ακούστηκαν στην αίθουσα του
Κοινοβουλίου και καταδίκη αυτών. τόµ. Θ, σ. 6867.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Διεθνούς
Σύµβασης για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρµατος
και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και
άλλες διατάξεις", σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
108 του Κανονισµού της Βουλής και την ανάγκη να ανοίξει
ο κατάλογος των οµιλητών. τόµ. Ι, σ. 7452, 7453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για
τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρµατος και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 7453.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7454,
7457.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας
για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ, σ. 8754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11097.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για
την Αυτόµατη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηµατοοικονοµικών Λογαριασµών και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Α, σ. 80.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος
Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρ-

νησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1611.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1611,
1966, 1970, τόµ. Ε, σ. 3981, τόµ. Θ, σ. 6858, 6866.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για
καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και
την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και
2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010,
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Γ, σ. 1970.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής
καυσίµων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2043, 2047.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2119-2121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 23272329, 2372.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογίας που αφορά το ΕΣΠΑ, λίγο πριν την
ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: «Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 2372.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
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2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2635, 2641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 2813-2816, 2817.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3364.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις», µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ.
Ε, σ. 3540.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3540-3542, 3633-3635.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος εκπρόθεσµων τροπολογιών που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδηµάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ.
3634.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα
του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας
της Αιγύπτου και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4707, 4708.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5033.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5367-5370.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5820.
Οµιλία του για την άρση της ασυλίας του. τόµ. Η, σ. 5982.
Οµιλία του στο σχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων
Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6289.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση για επέκταση συγκεκριµένων εξόδων πέραν των νοσηλίων. τόµ. Θ, σ. 6858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας, σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας Επανεισδοχής µεταξύ της Ρωσικής Οµοσπονδίας και
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ης Μαΐου 2006". τόµ. Θ,
σ. 6864.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6991.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7330-7332.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων.
τόµ. Ι, σ. 7380.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Η αυτοδιοίκηση στο στόχαστρο της Κυβέρνησης». τόµ. Ι, σ. 7818.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 8146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8417,
8418.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». τόµ.
ΙΓ, σ. 10062.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10551, 10588.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
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"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10589-10591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10817.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11437.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων, αλαλούµ µε
τις εισφορές και τα µπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11694.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Εγκληµατική ολιγωρία στην αντιµετώπιση της Οικολογικής Καταστροφής στον Σαρωνικό". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11842, 11843.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει, συµφωνεί και εκτελεί τη
χρεοκοπία της ΔΕΗ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 12001.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 824, 845-847.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 825,
929, 942, 950, 1537, τόµ. Η, σ. 5733, τόµ. ΙΒ, σ. 8725,
9086, 9131, 9133, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11860.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον θάνατο του Γεώργιου
Παυλίδη, Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης. τόµ. Β, σ. 929.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 929, 950.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά α) µε τις κυβερνητικές υποσχέσεις για τη µοναδική βιοµηχανία λιπασµάτων στην Ελλάδα και β) µε τους εκατόν ογδόντα (180) εργαζόµενους του εργοστασίου λιπασµάτων
Νέας Καρβάλης στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας που
εδώ και πέντε µήνες βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. τόµ. Β, σ. 1537, 1538, 1539, 1540.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3110, 3111.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς
το Δηµόσιο». τόµ. ΣΤ, σ. 4507.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4638, 4639.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Εργαζόµενοι και συνταξιούχοι βιώνουν καθηµερινά τα κενά και τα
βάρη του νέου ασφαλιστικού». τόµ. Η, σ. 5688, 5689,
5732, 5733.

Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6513.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7083, 7110, 7121, 7124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7996, 7997.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». τόµ. ΙΒ, σ. 8650, 8651.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση και
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη
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χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Απόφασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ,
της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α-Π
2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για
τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000,
ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας
Β ε τρίτα πρόσωπα και Β ε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά Β ε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία
θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9086-9088, 9131, 9134.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών, εκπρόθεσµων και µη σχετικών µε το
θέµα του σχεδίου νόµου, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «I) Κύρωση και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου
2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Α-Π 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε µε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας
2014/42/EΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 2201/2003,του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό
(ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά µε το δικαίωµα
πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας
και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος
σύλληψης, καθώς και σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης
τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας
του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας µε τρίτα πρόσωπα και
µε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη
θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά µε τα δικαιώµατα,
την υποστήριξη και την προστασία θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου». τόµ. ΙΒ, σ. 9087, 9133.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρ-

θρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9870.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη
των υπηρεσιακών αναγκών του Τµήµατος Πυρηνικής Ιατρικής του Γενικού Νοσοκοµείου Καβάλας. τόµ. ΙΣΤ, σ.
11403, 11404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11523, 11524.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11737.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11750, 11751.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11860, 11878, 11884.
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2938.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε «ξυλοδαρµούς και χηµικά που µας διδάσκει η Κυβέρνηση τι σηµαίνει
Δηµοκρατία». τόµ. ΣΤ, σ. 4671, 4672.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4672,
τόµ. ΙΓ, σ. 9409, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11627, 11817, 11818,
11819.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή της συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω
απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. Ι, σ. 7188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8004.
Οµιλία του για την άρση της ασυλίας του. τόµ. ΙΒ, σ.
8883, 8884.
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Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106/Α’/24-61987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ 51/Α’/10-4-1997), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΓ, σ. 9409.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, µε θέµα: "Ελλιπής παράδοση των ατοµικών φακέλων πολιτικών φρονηµάτων της οικογένειας Παναγούλη
και απόκρυψη εγγράφων". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11627.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Ελλιπής παράδοση των ατοµικών φακέλων πολιτικών φρονηµάτων της
οικογένειας Παναγούλη και απόκρυψη εγγράφων". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11816, 11817, 11818, 11819.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11870.
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκλογή του στο αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής για
την Β’ Σύνοδο της ΙΖ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 14.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3011,
τόµ. ΙΒ, σ. 8599.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3015.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ, σ. 3152, 3174.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη διαφθορά στην Ελλάδα. τόµ. Ζ, σ.
4896.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, µε θέµα: «Ερώτηµα αναφορικά µε το Eurogroup».
τόµ. Η, σ. 5460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7003.
Παρέµβασή του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων,
κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του
κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη
διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7110.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση δια-

τάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8102.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης
Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας
για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8731.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9524.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α
Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του
ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ.
9859, 9892.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο
142Α του Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση του Σώµατος σχετικά µε τις εξελίξεις στη διαπραγµάτευση για το Κυπριακό ζήτηµα. τόµ. ΙΔ, σ. 10097.
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 163, 164.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό και
πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 383, 384, 385, 403.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 403,
τόµ. Ε, σ. 3980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
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βουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα
του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας
της Αιγύπτου και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3977, 3978,
3980, 3981.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4594.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Τόσα χρόνια
γιατί δεν βρήκαν τους ενόχους των θαλασσοδανείων ενώ το
πόρισµα Καλούδη παραπέµπει τους πρωταγωνιστές µε ονοµατεπώνυµα και διευθύνσεις στο εδώλιο του κατηγορουµένου»; τόµ. Η, σ. 5562, 5563.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαπλοκή
στις κρατικές επιτροπές και στη Δικαιοσύνη και των νέων ένορκων καταγγελιών του Ανδρέα Μαρτίνη από τον Κορυδαλλό. τόµ. Η, σ. 5563, 5564.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8689.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9876.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για

σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11873-11875, 11901.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΗΜΟΣ)
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης. τόµ. Β, σ. 1585.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2269, 2272, 2274, 2288,
2297.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2274,
2291, 2302, τόµ. Ι, σ. 7317, 7323, 7332, 7333, 7339, τόµ.
ΙΔ, σ. 10591.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη «µείωση
της εθνικά κυρίαρχης απονοµής δικαιοσύνης µέσω της επικύρωσης της συµφωνίας CETA µεταξύ Καναδά και Ε.Ε».
τόµ. Δ, σ. 2723, 2724.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση του παρεµπορίου στους Δήµους του Πειραιά, Περάµατος, Κορυδαλλού, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ΝίκαιαςΑγίου Ιωάννη Ρέντη. τόµ. Δ, σ. 2724, 2725.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άρση
των εµποδίων προκειµένου να δηµοπρατηθεί η βΞ φάση
του Καπετανακείου σχολικού κτηρίου του 1ου Λυκείου Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Δ, σ. 2767, 2768.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3073.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία των καταναλωτών από υπερβολικές χρεώσεις στις ηλεκτρονικές διατραπεζικές συναλλαγές και στη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. τόµ. Ε, σ. 3626, 3627.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πάγωµα
όλων των δηµόσιων έργων λόγω του ν.4412/2016 για τις
δηµόσιες συµβάσεις. τόµ. Ε, σ. 3628, 3629.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
για βιώσιµη ρύθµιση των "κόκκινων" στεγαστικών δανείων.
τόµ. ΣΤ, σ. 4217, 4218.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επείγουσα ανάγκη νοµοθετικής ρύθµισης των στεγαστικών δανείων
σε ελβετικό φράγκο. τόµ. Ζ, σ. 5097, 5098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των τελών που
συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς
πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις".
τόµ. Θ, σ. 6573, 6575.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7269, 7270,
7277, 7284, 7287, 7332, 7334.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε «την υπόθεση της µπύρας και αν υπάρχουν επίορκοι στην Επιτροπή Ανταγωνισµού». τόµ. Ι, σ. 7799, 7800.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στή-
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ριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7927, 7931.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
εντάξεως στους στόχους µειώσεως των προβληµατικών δανείων µικρών επιχειρηµατικών οφειλών. τόµ. ΙΒ, σ. 8670,
8671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10593.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10766, 10767.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Δικαίωµα εξαγοράς κόκκινων δανείων από τον δανειολήπτη Α’ Κατοικίας-Προτιµησιακό καθεστώς». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11657, 11658.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ)
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. Α, σ. 409.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017». τόµ. Δ, σ. 2824, 2948, 3018, 3129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2856-2858, 2872, 2893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3359.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και
εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3401.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5819,
5837.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και
επ. του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.
3126/2003 «περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως

αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ
ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ
ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους
ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη
Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος
και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6496.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7074.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7953, 7954.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». τόµ. ΙΒ, σ. 8630-8632.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11028-11030, 11037, 11038, 11063,
11066, 11072, 11103, 11106, 11175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11742.
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 171.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 403,
τόµ. Δ, σ. 2893, 2915, 2918, 2924, 3064, τόµ. ΣΤ, σ.
4083, τόµ. Θ, σ. 6987.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2854, 2884, 2892, 2893.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017». τόµ. Δ, σ. 3008, 3050, 3052, 3055, 3152.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και
εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3404.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά
µε τον πρωτογενή τοµέα και τους αγρότες. τόµ. ΣΤ, σ.
4065, 4075, 4082.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5404, 5405.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5632.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6965, 6971.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6986.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6987.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό
Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ.
7239.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8040, 8041, 8085.
Οµιλία του για την άρση της ασυλίας του. τόµ. ΙΒ, σ.
8884.

Παρέµβασή του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α
Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του
ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ.
9888, 9893.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10896.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4595, 4596.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και
οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων
στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11923.
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 831.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2340.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απα-
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σχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2627, 2628.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2944.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3673, 3674.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4634.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5031.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5829.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6400.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7312.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση και
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Απόφασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ,
της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α-Π
2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για
τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000,
ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας
Β ε τρίτα πρόσωπα και Β ε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά Β ε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία
θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9104, 9105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11064.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11462, 11463.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11705-11707, 11775.
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Αθανασίου Παπαδόπουλου και Νικολάου
Βούτση. τόµ. Α, σ. 410.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο. τόµ. Β, σ. 885, 886, 887, 888.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Επίσηµες
καταγγελίες και "σκιές" στη διαχείριση του προσφυγικού».
τόµ. Β, σ. 1037, 1038, 1045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1510.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Το ασφαλιστικό δεν λύνεται µε περικοπές, ψέµατα και προπαγάνδα».
τόµ. Β, σ. 1545, 1546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2121-2123, 2191, 2192.
Αναφορά του στην 25η Νοεµβρίου, Παγκόσµια Ηµέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των γυναικών. τόµ. Γ, σ. 2191.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2192,
τόµ. Δ, σ. 2428, 2678, τόµ. Ζ, σ. 4922, 5414, τόµ. Η, σ.
5973, τόµ. Θ, σ. 6486, τόµ. ΙΓ, σ. 9819, 9861, 9863, τόµ.
ΙΕ, σ. 11246, 11258, 11741, 11755, 11864, 11869.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων

κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2426, 2427,
2428, 2429, 2671, 2677, 2678.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2428,
2429, 2678, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3426.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά «µε την κατασπατάληση ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης-ακατάλληλη σίτιση προσφύγων». τόµ. Ζ, σ. 4921, 4922.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5034, 5035.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5412, 5414, 5415.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση ανάγκη διασφάλισης της εύρυθµης λειτουργίας στο Κέντρο
Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) της Μόριας. τόµ. Η, σ. 5589,
5590.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις «σηµαντικές καθυστερήσεις στην κατασκευή του οδικού άξονα Πατρών - Πύργου». τόµ. Η, σ. 5972, 5973, 5974.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβα-
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νόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6485, 6486, 6487.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα «αντισυνταγµατικά και εξωακαδηµαϊκά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων Μελών ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο».
τόµ. Θ, σ. 6659, 6660, 6661.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας, σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας Επανεισδοχής µεταξύ της Ρωσικής Οµοσπονδίας και
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ης Μαΐου 2006". τόµ. Θ,
σ. 6864.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε προσβλητικές εκφράσεις που ακούστηκαν στην αίθουσα του
Κοινοβουλίου και καταδίκη αυτών. τόµ. Θ, σ. 6867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7959.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8415,
8416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8544.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Αυθαίρετη
και παράνοµα διακριτική µεταχείριση υποψηφίων µελών
Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) σε
προκηρύξεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ). τόµ. ΙΒ, σ. 9076, 9077.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση και
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Απόφασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ,
της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α-Π
2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για
τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000,
ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας
Β ε τρίτα πρόσωπα και Β ε προξενικές αρχές κατά τη διάρ-

κεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά Β ε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία
θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9095, 9131, 9132.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106/Α’/24-61987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ 51/Α’/10-4-1997), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΓ, σ. 9401, 9402.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αντιθεσµικές
παρεµβάσεις στο έργο της Δικαιοσύνης από τον κ. Πάνο
Καµµένο». τόµ. ΙΓ, σ. 9454, 9455, 9456.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την άµεση ανάγκη
νέου στρατηγικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9486.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9862, 9863,
9864.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «διερεύνηση
υπόθεσης παρεµβάσεων στη δικαιοσύνη από στελέχη του
Λιµενικού Σώµατος». τόµ. ΙΓ, σ. 10039, 10040.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». τόµ.
ΙΓ, σ. 10052.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10771, 10772, 10774.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11231, 11243,
11244, 11245, 11246, 11309, 11320, 11324, 11325.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11710, 11711, 11712, 11737, 11758, 11759,
11760.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονι-
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σµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11862, 11863, 11864,
11869, 11885.
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το αίτηµα
κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. τόµ. Β, σ. 1018, 1019.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2420-2422,
2669, 2670, 2676.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2725,
2877, 2878, 2879, τόµ. Ε, σ. 3434, 3435, 3437, τόµ. Ζ, σ.
49, τόµ. ΙΑ, σ. 8075.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση της αναβάθµισης των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Τ.Ε.Ι.). τόµ. Δ, σ. 2768, 2769,
2770.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2877, 2878, 2879.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3422, 3436, 3437.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δυσαρέσκεια των πολιτών µε τον ΕΟΠΥΥ και τη δηµόσια φροντίδα
υγείας. τόµ. Ζ, σ. 4904, 4905, 4906.
Παρέµβασή της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση δαπανών στην ειδική αγωγή για την εξειδικευµένη εκπαίδευση -«θεραπεία». τόµ. Ζ, σ. 4912, 4913.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβο-

λή εισφορών των Ελεύθερων Επαγγελµατιών. τόµ. Η, σ.
5586.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5812,
5813.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις κατασχέσεις κινητών αξιών, ακινήτων και τραπεζικών λογαριασµών. τόµ. Θ, σ. 6947, 6948.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8075.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
καινοτόµων και ορφανών φαρµάκων στο Ελληνικό Σύστηµα Αποζηµίωσης. τόµ. ΙΑ, σ. 8477, 8478.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του πρώην
Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. τόµ. ΙΑ, σ.
8477.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενεργειακή ευστάθεια της χώρας µετά την κατολίσθηση στο Αµύνταιο. τόµ. ΙΓ, σ. 9675, 9676.
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Διορισµός της στη θέση της Υφυπουργού Οικονοµικών.
τόµ. Β, σ. 1586.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για
καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και
την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και
2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010,
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Γ, σ. 1962, 1963, 1967, 1971, 1972, 1973,
1981, 1982, 1987.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1962,
1963, 1972, 1973, 1987, τόµ. Ε, σ. 3670, 3740, τόµ. ΣΤ,
σ. 4142, 4145, 4501, τόµ. Θ, σ. 6604, τόµ. ΙΑ, σ. 8516,
8531, 8543, 8547, τόµ. ΙΔ, σ. 10601.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
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παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2645.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2964, 2966, 3042, 3043, 3044, 3046.
Αναφορά της στο διάγγελµα του Πρωθυπουργού, µε το οποίο ανακοίνωσε τη διανοµή του πλεονάσµατος στους χαµηλοσυνταξιούχους, καθώς και την αναστολή του ΦΠΑ στα
νησιά τα οποία πλήττονται από το προσφυγικό, καλύπτοντας έτσι όλο το πλεόνασµα του 2016, το οποίο είχε κερδίσει ο Προϋπολογισµός του 2016. τόµ. Δ, σ. 3042, 3043,
3044.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
να θεσµοθετηθεί άµεσα ο ειδικός ακατάσχετος λογαριασµός για όλες τις επιχειρήσεις. τόµ. Ε, σ. 3529, 3530.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3574-3576, 3668, 3670,
3678, 3691.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «προστασία των πολιτών από το ενδεχόµενο απάτης και διασποράς
ψευδών ειδήσεων από τον Αρτέµη Σώρρα». τόµ. Ε, σ.
3623, 3624.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση
έκδοση της απόφασης για την επιδότηση πετρελαίου θέρµανσης της περιόδου 2016-2017. τόµ. Ε, σ. 3625.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3740.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί
του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ.
4122, 4128, 4134, 4143, 4145, 4148, 4152.
Οµιλία της επί του Κανονισµού, σχετικά µε τις αρµοδιότητες των Υφυπουργών, όσον αφορά τη νοµοθετική πρωτοβουλία. τόµ. ΣΤ, σ. 4152.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την θωράκιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. τόµ. ΣΤ, σ. 4440, 4441.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έξαρση
της παραοικονοµίας στην αγορά οίνου λόγω της επιβολής
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ). τόµ. ΣΤ, σ. 4456,
4457.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τροποποίηση διατάξεων του ν.2971/2001 "Αιγιαλός, Παραλία και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4457, 4458.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναθεώρηση των φορολογικών διατάξεων που αφορούν σε φορολογική αντιµετώπιση ακινήτων εντός περιοχών που έχουν ενταχθεί σε σχέδιο πόλης, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η
πράξη εφαρµογής. τόµ. ΣΤ, σ. 4500, 4501.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης για τον κεντρικό τελωνισµό, όσον αφορά την κατανοµή των εθνικών εξόδων είσπραξης που
παρακρατούνται κατά τη διάθεση των παραδοσιακών Ιδίων
Πόρων στον προϋπολογισµό της Ε.Ε». τόµ. Ζ, σ. 4929,
4930.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις πιστώσεις
του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο αγροτικής χρήσης. τόµ. Ζ, σ. 5350, 5351.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το τέλος επιτηδεύµατος σε µικρά χωριά. τόµ. Ζ, σ. 5352, 5353.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον ενδεχόµενο κίνδυνο παραγραφών σε δυνητικές περιπτώσεις φορολογικών υποθέσεων πολιτικών προσώπων που αφορούν
στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, στο Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος και στις λίστες καταθετών εξωτερικού. τόµ. Η, σ. 5591, 5593.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του 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 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5631,
5638.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «προκλητική µείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για πολιτικά
πρόσωπα». τόµ. Θ, σ. 6248, 6249, 6250.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των
τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6590, 6595, 6604, 6606, 6621.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις κατασχέσεις κινητών αξιών, ακινήτων και τραπεζικών λογαριασµών. τόµ. Θ, σ. 6947, 6948.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6965, 6966, 6992.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «αναγκαία και
επιβεβληµένη νοµοθετική ρύθµιση, προκειµένου να παραµείνουν στο ειδικό καθεστώς περίπου 400.000 αγρότες».
τόµ. Ι, σ. 7190, 7191.
Συλλυπητήρια αναφορά της για τον τραγικό θάνατο των
αξιωµατικών του Ελληνικού Στρατού από την πτώση του ελικοπτέρου και ευχές για ταχεία ανάρρωση στη διασωθείσα
αρχιλοχία, πέµπτο µέλος του πληρώµατος. τόµ. Ι, σ. 7190.
Αναφορά της στη συµπλήρωση των 50 χρόνων από την
κατάλυση της Δηµοκρατίας από τη Χούντα των Συνταγµαταρχών. τόµ. Ι, σ. 7191.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7293.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8027, 8028.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8515, 8516, 8531, 8545-8547, 8551.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Είναι οριστική η κατάργηση του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά
του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου;" τόµ. ΙΒ, σ. 9071,
9072.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μέτρα ενί-
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σχυσης της Οικονοµίας της Δωδεκανήσου». τόµ. ΙΓ, σ.
9466, 9467.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9727, 9739.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Πρώην Στρατόπεδο «Κόδρα»: Ανάδειξη της περιοχής σε υπερτοπικό
πάρκο». τόµ. ΙΓ, σ. 10071, 10073.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σηµασία της
Απόφασης του ΣτΕ περί Αντισυνταγµατικότητας των Παρατάσεων Παραγραφής στους Φορολογικούς Ελέγχους». τόµ.
ΙΓ, σ. 10075, 10076.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αξιολόγηση
των συνεπειών των φορολογικών επιβαρύνσεων που έχουν
επιβληθεί στον τουρισµό τα δύο τελευταία χρόνια». τόµ. ΙΔ,
σ. 10298, 10299.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Άµεση ανάγκη στήριξης των περιοχών της Μάνης που επλήγησαν από
τις πυρκαγιές». τόµ. ΙΔ, σ. 10408, 10409.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10550.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10550, 10560-10562, 10597, 10598, 10599, 1060510607.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10588.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11247.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Υπερβολικός
ο αριθµός αποποιήσεων κληρονοµιάς». τόµ. ΙΕ, σ. 11370,
11371.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Υπολογισµός
ΕΝΦΙΑ µε βάση την παλαιότητα ενός κτιρίου». τόµ. ΙΣΤ, σ.
11615, 11616.
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 901-903.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3080-3082.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πανα-

γιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6507.
Οµιλία της στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7078.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7079.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7943.
Οµιλία της στη συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο 142Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση
του Σώµατος σχετικά µε τις εξελίξεις στη διαπραγµάτευση
για το Κυπριακό ζήτηµα. τόµ. ΙΔ, σ. 10097.
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3132.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3536,
τόµ. ΙΓ, σ. 9897.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
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Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6496.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9864, 9896,
9897, 9902.
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 215, 217, 218.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 217,
τόµ. Β, σ. 1559, τόµ. ΣΤ, σ. 4128, 4630, τόµ. Ζ, σ. 4862,
4898, τόµ. Η, σ. 5808, τόµ. ΙΑ, σ. 8540, τόµ. ΙΓ, σ. 9442,
9898, τόµ. ΙΕ, σ. 10875, 11183, 11238, τόµ. ΙΣΤ, σ.
11424, 11569, 11902.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 648, 649, 690,
691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 811, 900.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1497, 1498.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Το ασφαλιστικό δεν λύνεται µε περικοπές, ψέµατα και προπαγάνδα».
τόµ. Β, σ. 1559.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2014" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Γ, σ. 1865, 1866.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής. αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ, σ. 1892.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής
καυσίµων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2079.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2128, 2196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2293.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2984, 3128.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3320, 3382.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3736.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί
του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ.
4126, 4127, 4128.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πι-
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στοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4845, 4862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5026.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5388, 5430.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής µε θέµα: «Αιτήµατα και προτεραιότητες για την ισότητα των φύλων σε έναν κόσµο που αλλάζει: Υγεία, Εργασία και Έµφυλη Βία». τόµ. Η, σ. 5625.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Εργαζόµενοι και συνταξιούχοι βιώνουν καθηµερινά τα κενά και τα
βάρη του νέου ασφαλιστικού». τόµ. Η, σ. 5728, 5729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 58065808, 5889.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 63756377.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6483.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7007, 7008.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7064.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7290, 7291,
7326.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7291, τόµ.
ΙΕ, σ. 11183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7904-7906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8550.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: α) "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα του Αθλητισµού µεταξύ
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισµού
της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου" και β) "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του
Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεότητας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας του Ιράκ". τόµ. ΙΒ,
σ. 8599, 8600.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». τόµ. ΙΒ, σ. 8636.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8678, 8729.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Σχετικά µε τον έλεγχο της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης χρηµατικών
ποσών στη ΣΤΑ.ΣΥ, που προέρχονται από διάθεση εισιτηρίων». τόµ. ΙΒ, σ. 8859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-
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φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση και
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Απόφασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ,
της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α-Π
2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για
τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000,
ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας
Β ε τρίτα πρόσωπα και Β ε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά Β ε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία
θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9100.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Σχετικά µε
την έλλειψη σχεδίου και τη µη ανάληψη δράσεων για τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό της Ελλάδας». τόµ. ΙΓ, σ. 9441,
9442.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9898, 9899.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Βοήθεια στο
Σπίτι». τόµ. ΙΓ, σ. 9992, 9993.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10344.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις σοβαρές
διαστάσεις του θέµατος των µεδουσών σε Κορινθιακό και
Πατραϊκό κόλπο. τόµ. ΙΔ, σ. 10732, 10733, 10734, 10735.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10875.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11042-11044, 11180, 11183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11252-11254.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11423, 11424, 11425, 11569.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων, αλαλούµ µε
τις εισφορές και τα µπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11696-11698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11715.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11901, 11902.
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό και
πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 381-383.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 403,
τόµ. Β, σ. 1473, τόµ. Θ, σ. 6371, 6381, τόµ. ΙΓ, σ. 9446,
τόµ. ΙΕ, σ. 11230, 11301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 824, 825.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1474, 1477, 1493, 1494, 1503, 1504, 1517,
1519, 1520.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος, τόµ. Β, σ. 1477,
1478.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Επικρατείας.
τόµ. Β, σ. 1584.
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Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης. τόµ. Β, σ. 1585.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Άννας-Μισέλ Ασηµακοπούλου. τόµ. Δ,
σ. 2438.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,2,3 και 4 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ. Δ,
σ. 2699.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3138-3140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3332, 3413.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3761.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενεργοποίηση - άσκηση των καθηκόντων των νέων µελών του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου (ΕΣΡ). τόµ. Ε, σ.
4002, 4003, 4004.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα ΕΛΤΑ και
την καταβολή οφειλοµένων του Δηµοσίου. τόµ. Η, σ. 5683,
5684.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6381,
6382, 6388, 6392, 6404, 6410.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπα-

στικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει
προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3
του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «περί Ποινικής
ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο την διερεύνηση
των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την
Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ
2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ
ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες
που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά
µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας
στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και
της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3
του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του
άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6558.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ΕΡΤ Α.Ε. για τους υπαλλήλους του
Προεδρικού Διατάγµατος 164/2006. τόµ. Θ, σ. 6854,
6855.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το «δηµοσίευµα περί πραγµατοποίησης επίσκεψης στη Βενεζουέλα, το 2013, του τότε Διευθυντή του
γραφείου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και νυν Υπουργού
Ψηφιακής Πολιτικής». τόµ. Θ, σ. 6886, 6887.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «το ΕΣΡ πρέπει
να ασχοληθεί µε το Survivor;» τόµ. Θ, σ. 6933, 6934,
6935.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «καθυστερεί εξοργιστικά και µε δόλο (;) ο διαγωνισµός αδειοδότησης
των τηλεοπτικών σταθµών». τόµ. Θ, σ. 6936, 6937.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις σηµαντικές καθυστερήσεις για τον διαγωνισµό αδειοδότησης των
τηλεοπτικών σταθµών. τόµ. ΙΑ, σ. 7868, 7869.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7974, 7975.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το τηλεοπτικό σήµα σε αποµακρυσµένες περιοχές. τόµ. ΙΑ, σ. 8462,
8463.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναλειτουργία της Σαµιακής Τηλεόρασης και το πλαίσιο εύρυθµης λειτουργίας των περιφερειακών ΜΜΕ. τόµ. ΙΑ, σ.
8464, 8465.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
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και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας
για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ, σ. 8750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση και
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Απόφασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ,
της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α-Π
2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για
τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000,
ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας
Β ε τρίτα πρόσωπα και Β ε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά Β ε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία
θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9088.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µετάβαση
στο ψηφιακό σήµα για µεγάλα τµήµατα της επαρχίας. τόµ.
ΙΓ, σ. 9427, 9428.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Σχετικά µε
την έλλειψη σχεδίου και τη µη ανάληψη δράσεων για τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό της Ελλάδας». τόµ. ΙΓ, σ. 9433,
9436-9438, 9440, 9446-9448.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’ και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9822.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Άµυνας κ. Γιάννου Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α
Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση, κατόπιν και του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κανονισµού
της Βουλής και άρθρα του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη
των Υπουργών", όπως ισχύουν, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α
του Κανονισµού της Βουλής». τόµ. ΙΓ, σ. 9913.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Απεµπλοκή
των ραδιοφωνικών σταθµών -να αρθεί το καθεστώς ανισο-

νοµίας µεταξύ των ραδιοφωνικών σταθµών της χώρας».
τόµ. ΙΓ, σ. 10041, 10042.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αντισυνταγµατικότητα και της νέας ρύθµισης για τις τηλεοπτικές άδειες». τόµ. ΙΓ, σ. 10043, 10044, 10045.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου,
τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού
κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. ΙΕ, σ. 11230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11230, 11231,
11232, 11233, 11246, 11247, 11256, 11256, 11263,
11293, 11301, 11304, 11307, 11308, 11314.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάληψη
δράσης της κυβέρνησης για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των ψεύτικων ειδήσεων (fake news). τόµ. ΙΣΤ, σ.
11825, 11826, 11827.
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 5, τόµ.
Β, σ. 1054, τόµ. Γ, σ. 2279, 2349, τόµ. Δ, σ. 2627, 2630,
τόµ. ΣΤ, σ. 4233, 4529, 4530, 4627, τόµ. Η, σ. 5503,
5758, 5759, 5983, τόµ. ΙΒ, σ. 8677, 8679, 8683, 9074,
τόµ. ΙΓ, σ. 9403, 9737, τόµ. ΙΕ, σ. 10753, 10852, 10859,
10861, 10893, 10922, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11755.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής
Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Α, σ. 200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 200, 201.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενέργεια
εθνικής µειοδοσίας από την απουσία ελληνικής σηµαίας σε
συνάντηση του Πρωθυπουργού µε τον Πρόεδρο της Τουρκίας. τόµ. Β, σ. 986, 987, 988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιµάκιου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικό
Πόλεµο [Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)]
προς υποστήριξη του NATO, µεταξύ του Υπουργού Άµυνας
της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
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Πολωνίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του
Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης
Μετασχηµατισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1054,
1055.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος
Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1608, 1614.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών
συµβάσεων, κατά την από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνι-

κής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1614.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2278, 2279.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2352,
2353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2629, 2630.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2896.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πτωχευτικός Κώδι-
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κας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3836.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής». τόµ. Ε, σ. 3964.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. ΣΤ, σ. 4232, 4233.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού». τόµ. ΣΤ, σ.
4529.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4627, 4628.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4692-4694.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, γα τα εβδοµήντα χρόνια της Ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα και λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του 2017 ως έτος Δωδεκανήσου. τόµ. Η, σ. 5502,
5503.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων
µε το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό στον Τοµέα Ανταλλαγής
και Εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάµεων και άλλες διατάξεις" και β) "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αρµενίας". τόµ. Η, σ. 5758, 5759.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο

256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6497.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων.
τόµ. Ι, σ. 7381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά
µε τη συνεργασία στον τοµέα αµυντικών εξοπλισµών, συστηµάτων και υπηρεσιών". τόµ. ΙΑ, σ. 7832.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 8145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8386.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης», µε τη
διαδικασία του επείγοντος. τόµ. ΙΑ, σ. 8386.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση και ψήφιση εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, καθώς και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ, σ. 8676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8676, 8679, 8684, 8716-8718.
Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ, σ. 8684.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 8726.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106/Α’/24-61987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ 51/Α’/10-4-1997), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΓ, σ. 9402, 9403.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9737.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής-Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α’/24.6.1987), όπως ισχύει». τόµ.
ΙΔ, σ. 10415.
Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
κ. Α. Λοβέρδο, επί των άρθρων 44 παράγραφος 3 και 32
παράγραφος 6 και 7 του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ. 10754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10852, 10858, 10859, 10893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11726, 11727, 11729, 11730, 11755.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 699, 705.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παρέµβαση της αστικής Δικαιοσύνης στο συνδικαλιστικό κίνηµα
µε την απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
που ακυρώνει το 29ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (Μάης 2016). τόµ. Β, σ. 981, 982.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραβίαση του Συντάγµατος για µη υποχρεωτική αποχώρηση ανωτάτων δικαστικών λειτουργών. τόµ. Β, σ. 983.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την γονική ισότητα - συνεπιµέλεια τέκνων. τόµ. Β, σ. 983, 984.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 983,
τόµ. Δ, σ. 2419, 2668, 2725, τόµ. Θ, σ. 6481, τόµ. ΙΑ, σ.
7915, τόµ. ΙΓ, σ. 9433, 9858, 9859, 9862, 9877, 9880,
9911, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11861.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το αίτηµα
κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. τόµ. Β, σ. 1018, 1019.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. τόµ. Β, σ.
1584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονι-

σµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2418, 2419,
2668.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2419,
2420, τόµ. Θ, σ. 6522, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11908, 11909.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3136.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4632.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6481, 6482, 6522.
Οµιλία του επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.
4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και
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εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 7912, 7913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7912, 7913, 7981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8683, 8686.
Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ, σ. 8683, 8686.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης επί του διανεµηθέντος
πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α
Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση». τόµ. ΙΓ, σ. 9855, 9856.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9892, 99049906, 9909.
Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
κ. Α. Λοβέρδο, επί των άρθρων 44 παράγραφος 3 και 32
παράγραφος 6 και 7 του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ. 10752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10894, 10901.
Οµιλία του επί της ενστάσεως συνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: «Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθ-

µιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11312.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11735.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11861, 11908, 11909.
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,2,3 και 4 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ. Δ,
σ. 2718.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων.
τόµ. Ι, σ. 7369.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2851, 2852.
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Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6515, 6516.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8516-8518.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8710.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9865-9867.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10551.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10551-10553, 10599.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ, σ. 10599.
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 847-849, 926, 930, 931.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 930,
1489, τόµ. Γ, σ. 1608, τόµ. Δ, σ. 2429, τόµ. ΣΤ, σ. 4626,
τόµ. Θ, σ. 6523, τόµ. ΙΑ, σ. 8042, 8044, 8046, τόµ. ΙΓ, σ.
9861, 9864, 9892, 9893, 9909, τόµ. ΙΕ, σ. 10861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιµάκιου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικό
Πόλεµο [Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)]
προς υποστήριξη του NATO, µεταξύ του Υπουργού Άµυνας
της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Πολωνίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του
Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης
Μετασχηµατισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1061,
1062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1470, 1488, 1489.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης». τόµ. Β, σ.
1471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2979, 2982, 2983, 2985, 3125, 3126,
3127.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ, σ. 3178.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και
εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
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Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3409-3411, 3434.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής». τόµ. Ε, σ. 3968.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4619, 4625, 4626, 4627.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ώρα λήξης της συνεδρίασης, τη σειρά και τον χρόνο οµιλίας
των Βουλευτών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών: "Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του
Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών
πολιτικών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του
κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5385, 5386, 5387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5387.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6523, 6524.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµι-

κών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7897.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7914, 8044, 8045, 8046.
Οµιλία του επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.
4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 7914.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106/Α’/24-61987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ 51/Α’/10-4-1997), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΓ, σ. 9404.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9864, 9865,
9892, 9893, 9908, 9909.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής-Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α’/24.6.1987), όπως ισχύει». τόµ.
ΙΔ, σ. 10418.
Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
κ. Α. Λοβέρδο, επί των άρθρων 44 παράγραφος 3 και 32
παράγραφος 6 και 7 του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ. 10753, 10754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10861, 10862, 10863.
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Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11902-11904.
ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων. τόµ. Β, σ. 1585.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
του ορίου για τον συµψηφισµό οφειλών των ασφαλισµένων
του ΟΓΑ. τόµ. Α, σ. 73, 74.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συνέχιση
της ασφάλισης των εργαζοµένων κατά τη διάρκεια της επίσχεσης εργασίας. τόµ. Α, σ. 74, 75, 76.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση τριών εξαιρετικά σηµαντικών έργων για τη λειτουργία του ΙΚΑ. τόµ. Α, σ. 347, 348.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το «πάγωµα»
των ληξιπρόθεσµων οφειλών σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. τόµ. Α, σ.
626, 627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 903, 919.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόσυρση υπουργικής απόφασης για κατάργηση του δικαιώµατος
χορήγησης του εφάπαξ των ξενοδοχοϋπαλλήλων στην 20ετία. τόµ. Β, σ. 977, 978.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
διάσωσης των επιχειρήσεων και των επιτηδευµάτων των ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ που έχουν χρόνιες ασφαλιστικές,
οφειλές καθώς και την ανάγκη για την επανεξέταση του ύψους του προστίµου που επιβάλλεται για κάθε αδήλωτο εργαζόµενο. τόµ. Β, σ. 978, 979.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον υπολογισµό των κύριων συντάξεων του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (ΝΑΤ). τόµ. Β, σ. 1227, 1228, 1229.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Το ασφαλιστικό δεν λύνεται µε περικοπές, ψέµατα και προπαγάνδα».
τόµ. Β, σ. 1550, 1564.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των συντάξεων των ενστόλων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, µετά την ένταξή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). τόµ. Γ, σ.
1807, 1808.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έκδοση
των διευκρινιστικών εγκυκλίων του ν. 4387/2016 «Ενιαίο
Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος-Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»,
προκειµένου να χορηγηθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις στους νέους συνταξιούχους. τόµ. Γ, σ. 1898.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ασφαλιστικές διευκολύνσεις επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισµένων των Δήµων της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και

Ναυπακτίας λόγω των φυσικών καταστροφών στις 21 και
22/10/2016. τόµ. Γ, σ. 1936, 1937.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποχρεωτική ασφάλιση των µικρών δραστηριοτήτων σε χωριά κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων. τόµ. Γ, σ. 1937, 1938,
1939.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του δικαιώµατος των ξενοδοχοϋπαλλήλων να λαµβάνουν εφάπαξ µε τη συµπλήρωση 20 χρόνων Ασφάλισης και
τις νέες µειώσεις της τάξης του 20%. τόµ. Γ, σ. 2248, 2249,
2250.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη καταβολή του εφάπαξ στους Δικηγόρους των Αθηνών. τόµ. Δ, σ.
2413, 2414, 2415.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2415,
τόµ. Ε, σ. 3321, 3376, 3428, 3429, τόµ. Ζ, σ. 4772, τόµ. Η,
σ. 5685, 5737, 5740, 5741, τόµ. ΙΑ, σ. 8046, 8505, τόµ.
ΙΓ, σ. 9600
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2992.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3332-3334, 3342, 3343, 3360, 3428,
3429, 3434.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3343,
3344, τόµ. Η, σ. 5737.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη βελτίωση
των προϋποθέσεων απονοµής της προνοιακής σύνταξης σε
ανασφάλιστους υπερήλικες. τόµ. Ε, σ. 4046, 4047.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δυνατότητα τροποποίησης της συγκεκριµένης διάταξης (άρθρο 12
του ν. 4387/2016) που πλήττει ιδιαιτέρως τις περιπτώσεις όπου η σύζυγος του θανόντος δεν εργάζεται. τόµ. ΣΤ, σ.
4662, 4663.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη συµµετοχή εκπροσώπων των ασφαλισµένων στο Διοικητικό Συµβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Ζ,
σ. 4771, 4772, 4773.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία των εργατικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των ναυτεργατών και τις προκλητικές παρεµβάσεις
εφοπλιστών-Κυβέρνησης. τόµ. Ζ, σ. 5353, 5354.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα µεγάλα
προβλήµατα και τις άδικες χρεώσεις υψηλών ασφαλιστικών
εισφορών. τόµ. Ζ, σ. 5356, 5357.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναδροµική ασφάλιση αγροεργατών µε εργόσηµα που δεν εκδόθηκαν. τόµ. Ζ, σ. 5357.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναλειτουργία του Συµβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ.
Η, σ. 5470, 5471.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή εισφορών των Ελεύθερων Επαγγελµατιών. τόµ. Η, σ.
5586, 5587.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης του Υφυπουργού κ. Πετρόπουλου για κατασχέσεις σε µικροοφειλέτες. τόµ. Η, σ. 5588, 5589.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρωτοφανή καθυστέρηση στην απονοµή νέων συντάξεων. τόµ. Η,
σ. 5674, 5675.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή του ασφαλιστικού νόµου για τα «µπλοκάκια» µέχρι την
άρση των αδικιών που προκαλούνται από τη στρεβλή εφαρµογή του. τόµ. Η, σ. 5676, 5677, 5678.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τροποποίηση του άρθρου 20 του ν.
4387/2016 περί περικοπής των συντάξεων, ακόµη και για
ελάχιστο αγροτικό εισόδηµα ή και αναστολή καταβολής σύνταξης για αιρετούς Αυτοδιοίκησης. τόµ. Η, σ. 5679, 5680.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Εργαζόµενοι και συνταξιούχοι βιώνουν καθηµερινά τα κενά και τα
βάρη του νέου ασφαλιστικού». τόµ. Η, σ. 5685, 5686,
5719-5721, 5722, 5723, 5731, 5735, 5736, 5737, 5738,
5739, 5740, 5741.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους εργαζόµενους και αυτοαπασχολούµενους µε δελτία παροχής υπηρεσιών. τόµ. Η, σ. 5743, 5744, 5745.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «υποβάθµιση των Υπηρεσιών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) της Ναυπάκτου». τόµ. Η, σ. 5745, 5746.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις «νέες περικοπές συντάξεων στους συνταξιούχους, αγρότες και µη,
που απασχολούνται σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις». τόµ. Η,
σ. 5747, 5748.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5815,
5816, 5834, 5842.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων, ώστε να σταµατήσει η κατάσταση να πληρώνουν εισφορές για το 2017 οι ασφαλισµένοι του ΟΓΑ που από 11-2017 έχει διακοπεί η ασφάλισή τους λόγω συνταξιοδότησης. τόµ. Θ, σ. 6251.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόθεση
του Υπουργείου να υποβαθµίσει το υποκατάστηµα πρώην ΙΚΑ -νυν ΕΦΚΑ- στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. τόµ. Θ, σ.
6360, 6361.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον Οργανισµό Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
τόµ. Θ, σ. 6361, 6362.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη βιώσιµη
ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία και τους δήµους, ανάλογα µε τις δυνατότητες του οφειλέτη. τόµ. Θ, σ. 6669, 6670.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ουσιαστική κατάργηση των συντάξεων χηρείας. τόµ. Θ, σ. 6859,
6850.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης έκδοσης απόφασης για τους υπό συνταξιοδότηση
αγρότες. τόµ. Ι, σ. 7189, 7190.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον τραγικό θάνατο των
αξιωµατικών του Ελληνικού Στρατού από την πτώση του ελικοπτέρου και ευχές για ταχεία ανάρρωση στη διασωθείσα
αρχιλοχία, πέµπτο µέλος του πληρώµατος. τόµ. Ι, σ. 7189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7217,
7218.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον πλειστη-

ριασµό από τον ΕΦΚΑ ακινήτου ιδιοκτησίας «αγροτικού
συνεταιρισµού δωδεκανήσου». τόµ. Ι, σ. 7263.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
εξεύρεσης λύσης για την έκδοση συντάξεων, των υπό συνταξιοδότηση ασφαλισµένων του ΕΦΚΑ µη µισθωτών και
αγροτών που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές. τόµ. Ι, σ.
7264, 7265.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόδοση
συντάξεων χηρείας για συζύγους πεσόντων στρατιωτικών εν
ώρα υπηρεσίας. τόµ. Ι, σ. 7409, 7410.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση
έκδοση εγκυκλίου για την µη περικοπή των συντάξεων (ανεξαρτήτως ταµείου) λόγω αγροτικής δραστηριότητας ή επιδότησης που προϋπήρχε της 12ης Μαΐου του 2016. τόµ. Ι,
σ. 7410, 7411.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης έκδοσης εγκυκλίου που διευκρινίζει σε ποιες περιπτώσεις περικόπτεται η σύνταξη (ανεξαρτήτως ταµείου) λόγω αγροτικής δραστηριότητας ή επιδότησης. τόµ. Ι, σ.
7746, 7747.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Να απεγκλωβιστούν οι πενήντα χιλιάδες υπό συνταξιοδότηση συµπολίτες µας του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ, οι οποίοι σήµερα είναι χωρίς εισόδηµα και χωρίς σύνταξη». τόµ. Ι, σ. 7803, 7804.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «επιβεβληµένη
η εφαρµογή της ρύθµισης των 120 δόσεων για όλες τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τα Ασφαλιστικά Ταµεία, ανεξάρτητα από την ένταξη στις διαδικασίες εξωδικαστικού συµβιβασµού». τόµ. ΙΑ, σ. 7870, 7871.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8047.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «εκτέλεση
Προϋπολογισµού ΕΦΚΑ και εισπραξιµότητα εισφορών».
τόµ. ΙΑ, σ. 8502, 8503.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση του δικαιώµατος απονοµής της σύνταξης χηρείας
χωρίς όρους και προϋποθέσεις. τόµ. ΙΑ, σ. 8504, 8505,
8506.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «περί κύριας
σύνταξης Ελλήνων ναυτικών». τόµ. ΙΒ, σ. 8624, 8625.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις νέες περικοπές συντάξεων στους συνταξιούχους αγρότες και µη,
που απασχολούνται σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις. τόµ. ΙΒ,
σ. 8626.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Σε καθεστώς
ανασφάλειας χιλιάδες συνταξιούχοι που έχουν και αγροτικό εισόδηµα, λόγω των διατάξεων για την περικοπή των συντάξεων του Άρθρου 20 του ν. 4387/2016". τόµ. ΙΒ, σ.
8870, 8871.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Απασχόληση
συνταξιούχων αναπηρίας». τόµ. ΙΓ, σ. 9597, 9598.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση συνταξιοδοτικών φορέων. τόµ. ΙΓ, σ. 9598,
9599, 9600.
Οµιλία του σε τρεις συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, µε θέµα: i) "Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για όσους αναµένουν τη
σύνταξή τους και χάνονται οι διαθέσιµοι πόροι", ii) "Με τον
νόµο του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπονται ευτελείς συντάξεις, ενώ παραµένουν και εκατοντάδες χιλιάδες σε εκκρεµότητα", και
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iii) σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων
και την απώλεια πόρων για την κοινωνική ασφάλιση. τόµ.
ΙΔ, σ. 10152, 10155, 10156.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Τραγελαφική
η κατάσταση στις διαδικασίες συνταξιοδότησης των νέων
συνταξιούχων αγροτών και κτηνοτρόφων». τόµ. ΙΔ, σ.
10156, 10157.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εξώθηση χιλιάδων αυτοαπασχολούµενων σε σύνταξη». τόµ. ΙΔ, σ.
10367, 10368.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σύσταση
Τοπικής Διεύθυνσης ΕΦΚΑ Λήµνου. τόµ. ΙΔ, σ. 10369,
10370.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εξαίρεση των
δικηγόρων - συνεργατών δικηγορικών εταιρειών που αµείβονται µε δελτίο παροχής υπηρεσιών από τον επιµερισµό ασφαλιστικών εισφορών». τόµ. ΙΔ, σ. 10370, 10371, 10372.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον «κίνδυνο
για τη µη καταβολή 150 χιλιάδων εκκρεµών συντάξεων από
τον ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΔ, σ. 10373, 10374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10765.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11426, 11471, 11474, 11543, 11564.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Να καταργηθούν οι παρεµβάσεις του ν. 4387/2016 στο καταστατικό του
Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης του Προσωπικού της Εµπορικής Τράπεζας (ΤΕΑΠΕΤΕ)». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11625,
11626.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων, αλαλούµ µε
τις εισφορές και τα µπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11699, 11703.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Προβλήµατα
εργαζοµένων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΕΛΣΤΑΤ".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11972, 11973.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Αναζητήθηκαν ή όχι εναλλακτικές λύσεις, ώστε να αποφευχθεί η νέα
περικοπή της συνταξιοδοτικής δαπάνης µε τον τελευταίο
νόµο 4472/2017;" τόµ. ΙΣΤ, σ. 11973, 11974, 11975.
ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (ΣΤΕΡΓΙΟΣ)
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης. τόµ. Β, σ. 1586.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόδοση
του προγράµµατος χορήγησης αδειών διαµονής σε πολίτες
τρίτων χωρών, µέσω της αγοράς ακινήτων στη χώρα µας ή
επενδύσεων αξίας άνω των 250.000 ευρώ (Golden Visa
Greece). τόµ. ΙΒ, σ. 8672, 8673.
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 254.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πλήρη α-

ποδυνάµωση του Ελληνικού Νηολογίου. τόµ. ΙΑ, σ. 8352,
8353.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας
για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ, σ. 8762.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την άµεση ανάγκη
νέου στρατηγικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9477, 9493.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Εγκληµατική ολιγωρία στην αντιµετώπιση της Οικολογικής Καταστροφής στον Σαρωνικό". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11831, 11832, 11848.
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Παρέµβασή του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό
και πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 401.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 903,
τόµ. Γ, σ. 1608, 1623, τόµ. Δ, σ. 2926, 2927, 3001, τόµ. Ε,
σ. 3395, 3396, 3405, τόµ. Η, σ. 5594, 5595, 5598, 5599,
5600, 5601, 5602, 5605, 5815, 5839, 5843, 5847, 5849,
5850, 5889, 5892, τόµ. Ι, σ. 7100, 7109, τόµ. ΙΑ, σ. 7924,
7925, τόµ. ΙΓ, σ. 9699, 9704, τόµ. ΙΔ, σ. 10290, τόµ. ΙΕ, σ.
11033, 11093, 11157, 11158, 11159, 11160, 11163, τόµ.
ΙΣΤ, σ. 11412.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 906.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του αντικαρκινικού Νοσοκοµείου «Θεαγένειο» στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. τόµ. Β,
σ. 1587, 1588, 1589.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος
Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
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της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1608, 1609, 1610, 1614, 1617,
1624.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
διακοπής λειτουργίας της Ενδοκρινολογικής Κλινικής του
Νοσοκοµείου Νίκαιας « Άγιος Παντελεήµονας». τόµ. Γ, σ.
1802, 1803, 1804.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του Γενικού
Νοσοκοµείου Βόλου που εκκρεµούν από το 2014. τόµ. Γ,
σ. 1941, 1942.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πρόσληψη µόνιµου προσωπικού στα νοσοκοµεία της χώρας. τόµ. Γ, σ. 1942, 1943,
1944.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017». τόµ. Δ, σ. 2825, 2831, 2918, 3105.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2926,
2927, τόµ. Ε, σ. 3402, 3403, 3404, 3405, τόµ. Η, σ. 5815,
5839, τόµ. ΙΑ, σ. 7924, 7925, 7926, τόµ. ΙΓ, σ. 9704, τόµ.
ΙΕ, σ. 11162, 11177, 11178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3000, 3001, 3003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3395, 3396, 3400, 3401, 3402,
3403, 3404, 3405, 3417.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα οξυµµένα
προβλήµατα του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός». τόµ. Ε, σ.
3531, 3532.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δυσλειτουργία της Παθολογικής Κλινικής και το κλείσιµο του διαβητολογικού ιατρείου στο Μαµάτσειο Νοσοκοµείο Κοζάνης, παρά την παγκόσµια αναγνώριση της προσφοράς του.
τόµ. Ε, σ. 3533, 3534.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δυσαρέσκεια των πολιτών µε τον ΕΟΠΥΥ και τη δηµόσια φροντίδα
υγείας. τόµ. Ζ, σ. 4904, 4906.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
της Ογκολογικής - Αιµατολογικής Μονάδας Ηµερήσιας Νοσηλείας στον Οργανισµό του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης. τόµ.
Ζ, σ. 4907, 4908, 4909.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
δαπανών στην ειδική αγωγή για την εξειδικευµένη εκπαίδευση -«θεραπεία». τόµ. Ζ, σ. 4911, 4912, 4913, 4914.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το εύρος ε-

φαρµογής της τηλεϊατρικής στην Ελλάδα. τόµ. Ζ, σ. 5358,
5359.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά µε την ολοκλήρωση και αυτονόµηση του Ογκολογικού
Τµήµατος του Νοσοκοµείου Ρόδου. τόµ. Ζ, σ. 5360, 5361,
5362.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις «δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας περί "πειραγµένων"
τιµών ορισµένων φαρµάκων την εποχή πριν τον Ιανουάριο
του 2015». τόµ. Η, σ. 5594, 5595, 5596, 5597, 5598,
5599, 5600, 5601.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συµβάσεις έργου στα νοσοκοµεία και την καταστρατήγηση του δικαιώµατος στη µητρότητα. τόµ. Η, σ. 5602, 5603.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη καταβολή των δεδουλευµένων στο προσωπικό καθαριότητας του
Γενικού Νοσοκοµείου Άρτας. τόµ. Η, σ. 5604.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α) σχετικά µε τα σοβαρά προβλήµατα των οικογενειών και των εργαζοµένων στις υπηρεσίες ειδικής αγωγής και β) σχετικά µε
τον κίνδυνο να µείνουν χωρίς θεραπείες τα παιδιά και οι έφηβοι της ειδικής αγωγής. τόµ. Η, σ. 5606, 5607, 5608.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5814,
5815, 5833, 5837, 5839, 5840, 5843, 5847, 5848, 5849,
5850, 5854, 5855, 5859, 5861, 5873, 5874, 5875, 5888,
5892, 5893, 5894.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «στον αυτόµατο πιλότο οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Μεγάλη
µείωση εσόδων και διεύρυνση των ελλειµµάτων». τόµ. Η, σ.
5980.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
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παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6493, 6545, 6546.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7067, 7106, 7107, 7108, 7109,
7110, 7112.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έκρυθµη
κατάσταση που βρίσκεται ο χώρος της υγείας. τόµ. Ι, σ.
7801, 7802, 7803.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση και
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Απόφασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ,
της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α-Π
2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για
τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000,
ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας
Β ε τρίτα πρόσωπα και Β ε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά Β ε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία
θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9095.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Συµπλήρωση
της ΚΥΑ ΔΥΓ 3(α)/ΟΙΚ 104747/26-10-2012 για µηδενική
συµµετοχή στα φάρµακα και στα αναλώσιµα στους πάσχοντες µε καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου και ποσοστό
αναπηρίας ίσου ή άνω του 80%». τόµ. ΙΓ, σ. 9464.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «δραµατική η
κατάσταση στη Β’ Παθολογική Κλινική Βόλου». τόµ. ΙΓ, σ.
9464, 9465, 9466.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουρ-

γού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α
Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του
ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ.
9888.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «άµεση ανάγκη ενίσχυσης του Νοσοκοµείου της Κω». τόµ. ΙΔ, σ.
10288, 10289.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταγραφή και αντιµετώπιση ελλείψεων του ΕΚΑΒ Χαλκιδικής σε ασθενοφόρα και διασώστες. τόµ. ΙΔ, σ. 10290, 10291.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου "Παπαγεωργίου" Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΔ, σ. 10291, 10292.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Δραµατικές
ελλείψεις του ΕΚΑΒ στα νησιά της Χώρας µας». τόµ. ΙΔ, σ.
10293, 10294, 10295.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Με ποιο χρονοδιάγραµµα θα στελεχωθεί και θα λειτουργήσει η µονάδα
εντατικής νοσηλείας νεογνών στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου;» τόµ. ΙΔ, σ. 10296, 10297.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11031, 11033, 11034, 11035, 11036,
11040, 11052, 11093, 11094, 11095, 11097, 11100,
11101, 11102, 11103, 11133, 11140, 11154, 11159,
11160, 11161, 11162, 11163, 11164, 11177, 11178.
Οµιλία του επί της ενστάσεως συνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: «Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11033, 11034, 11035, 11036.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη
των υπηρεσιακών αναγκών του Τµήµατος Πυρηνικής Ιατρικής του Γενικού Νοσοκοµείου Καβάλας. τόµ. ΙΣΤ, σ.
11403, 11404.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σύσταση
Ογκολογικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκοµείο Δράµας.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11404, 11405, 11406.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Προβλήµατα
στη λειτουργία του Νοσοκοµείου Λήµνου». τόµ. ΙΣΤ, σ.
11406, 11407, 11408.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη καταβολή δεδουλευµένων των εργαζοµένων της εταιρείας «ΣΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11408, 11409.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Απουσία µηχανισµού ελέγχου και αξιολόγησης της αναγκαιότητας διακοµιδών, πλωτών διακοµιδών και αεροδιακοµιδών του ΕΚΑΒ». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11410, 11411, 11412.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµο-
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θεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11720.
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Παρέµβασή του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό
και πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 851.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2959, 2960.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5399.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10426-10428, 10496, 10497.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ, σ. 10483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11555.
Ρ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 247.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2369.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3084.

Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη
και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3458.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3842.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας
για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ, σ. 8768.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10941.
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Άννας-Μισέλ Ασηµακοπούλου. τόµ. Δ,
σ. 2443.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,2,3 και 4 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ. Δ,
σ. 2705.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3051,
τόµ. ΙΕ, σ. 11066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3051, 3062.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5845.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας
για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ, σ. 8753.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’ και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9825.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Άµυνας κ. Γιάννου Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α
Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση, κατόπιν και του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κανονισµού
της Βουλής και άρθρα του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη
των Υπουργών", όπως ισχύουν, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α
του Κανονισµού της Βουλής». τόµ. ΙΓ, σ. 9920.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11110.
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2906.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2908.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4841.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8402.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Συµπλήρωση
της ΚΥΑ ΔΥΓ 3(α)/ΟΙΚ 104747/26-10-2012 για µηδενική
συµµετοχή στα φάρµακα και στα αναλώσιµα στους πάσχοντες µε καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου και ποσοστό
αναπηρίας ίσου ή άνω του 80%». τόµ. ΙΓ, σ. 9463, 9464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10819, 10820.

Σ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 248.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη άµεσων και µόνιµων µέτρων για την αντιπληµµυρική προστασία της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. τόµ. Γ, σ.
1900, 1901.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1900,
τόµ. Ε, σ. 3379, 3405.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3129, 3130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3312-3314, 3334, 3345, 3377-3379,
3403, 3404, 3405, 3406.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3403,
3404, 3405, 3406.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Διασταυρωτικοί έλεγχοι ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας".
τόµ. ΙΒ, σ. 8867, 8868, 8869.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’ και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9832.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Άµυνας κ. Γιάννου Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α
Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση, κατόπιν και του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κανονισµού
της Βουλής και άρθρα του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη
των Υπουργών", όπως ισχύουν, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α
του Κανονισµού της Βουλής». τόµ. ΙΓ, σ. 9917.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10949.
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας
για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ, σ. 8759.
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ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. τόµ. Β, σ. 1586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3670.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ίδρυση
Λιµενικής Ακαδηµίας στην Αλεξανδρούπολη. τόµ. Η, σ.
5748, 5749, 5750.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7456,
τόµ. ΙΓ, σ. 9736, 9737.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για
τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρµατος και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 7456.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση ανάγκη της κατασκευής του Εµπορικού Λιµανιού της Πάτρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8674.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9727, 9733,
9740.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Άµεσος κίνδυνος να χαθεί η τουριστική περίοδος για το πλοίο «Βιτσέντζος Κορνάρος», το οποίο συνιστά επιδοτούµενη γραµµή».
τόµ. ΙΓ, σ. 10038, 10039.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «διερεύνηση
υπόθεσης παρεµβάσεων στη δικαιοσύνη από στελέχη του
Λιµενικού Σώµατος». τόµ. ΙΓ, σ. 10039, 10040, 10041.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11238, 11240.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Εγκληµατική ολιγωρία στην αντιµετώπιση της Οικολογικής Καταστροφής στον Σαρωνικό". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11857.
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εκλογή του στο αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής για
την Β’ Σύνοδο της ΙΖ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 14.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2897.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3574.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014

και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3574.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4711.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6396.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7310.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Β. Λεβέντη, Χ.
Καραγιαννίδη και Α. Παπαχριστόπουλου. τόµ. Ι, σ. 7524.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11240.
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 166-168.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής
Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Α, σ. 168.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 649, 650, 691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 937.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιµάκιου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικό
Πόλεµο [Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)]
προς υποστήριξη του NATO, µεταξύ του Υπουργού Άµυνας
της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Πολωνίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του
Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης
Μετασχηµατισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1063.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
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του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος
Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1621.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για
καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και
την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και
2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010,
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Γ, σ. 1960-1962, 1981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής
καυσίµων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2045, 2074.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων της πρώην ΑΤΕbank, κατά άδικο τρόπο για τους οφειλέτες της. τόµ. Γ, σ. 2063, 2064.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-

ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2950.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3751,
τόµ. Ζ, σ. 4858, τόµ. Η, σ. 5476, τόµ. Θ, σ. 6678, 6679,
6680, 6681, τόµ. Ι, σ. 7217, 7456, τόµ. ΙΓ, σ. 9726, τόµ.
ΙΔ, σ. 10290, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11717.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3751-3753, 3792.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τις υπεράριθµες τροπολογίες που κατατέθηκαν στο υπό συζήτηση
σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Χωρικός Σχεδιασµός - Βιώσιµη Ανάπτυξη". τόµ. Ε, σ. 3792.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί
του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ.
4136.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έγκριση
µεσοπρόθεσµου επιχειρηµατικού σχεδίου για τον Οργανισµό Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). τόµ. ΣΤ, σ. 4188.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4565-4567.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση της αδικίας στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος
από οικιακά φωτοβολταϊκά συστήµατα. τόµ. ΣΤ, σ. 4646,
4647.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4696.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. Ζ, σ. 4793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4793, 4794, 4795.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο αποδυνάµωσης της αστυνοµικής και πυροσβεστικής δύναµης της Μακεδονίας. τόµ. Ζ, σ. 5089, 5090.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εσωτερικών: "Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής
του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του
κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις", και τη διαδικασία της νοµοθέτησης από την Κυβέρνηση. τόµ. Ζ, σ. 5374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5374, 5375, 5433.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την α-
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κραία κατάσταση των νησιών του Βορείου Αιγαίου, λόγω
αυξηµένων µεταναστευτικών ροών. τόµ. Η, σ. 5476, 5493.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων
µε το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό στον Τοµέα Ανταλλαγής
και Εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάµεων και άλλες διατάξεις" και β) "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αρµενίας". τόµ. Η, σ. 5762.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5823.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6379.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6490, 6491.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των
τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6613-6615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύ-

ρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
- µελών της αφενός και της Μογγολίας αφετέρου». τόµ. Θ,
σ. 6681.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 72407242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7311, 7340.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για
τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρµατος και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 7456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά
µε τη συνεργασία στον τοµέα αµυντικών εξοπλισµών, συστηµάτων και υπηρεσιών". τόµ. ΙΑ, σ. 7832.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων (ΕΛΒΟ).
τόµ. ΙΑ, σ. 7882.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7976, 7977.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΑ, σ. 8313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8536.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: α) "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα του Αθλητισµού µεταξύ
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισµού
της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου" και β) "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τοµέα του
Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεότητας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας του Ιράκ". τόµ. ΙΒ,
σ. 8599.
Αναφορά του σχετικά µε την κατάθεση τροπολογίας που
αφορά προαπαιτούµενα µέτρα, κατά τη διάρκεια κύρωσης
διεθνούς σύµβασης. τόµ. ΙΒ, σ. 8653.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». τόµ. ΙΒ, σ. 8653.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση και
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Απόφασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ,
της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α-Π
2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για
τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000,
ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας
Β ε τρίτα πρόσωπα και Β ε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά Β ε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία
θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9101-9103, 9132.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών, εκπρόθεσµων και µη σχετικών µε το
θέµα του σχεδίου νόµου, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «I) Κύρωση και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου
2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Α-Π 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε µε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας
2014/42/EΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 2201/2003,του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό
(ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά µε το δικαίωµα
πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας
και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος
σύλληψης, καθώς και σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης
τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας
του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας µε τρίτα πρόσωπα και
µε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη
θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά µε τα δικαιώµατα,
την υποστήριξη και την προστασία θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου». τόµ. ΙΒ, σ. 9102.

Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106/Α’/24-61987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ 51/Α’/10-4-1997), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΓ, σ. 9407.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
του εµβολίου κατά της Μηνιγγιτοδόκοκκου Οροοµάδας τύπου Β’ στο Εθνικό Σύστηµα Εµβολιασµών. τόµ. ΙΓ, σ. 9468.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την άµεση ανάγκη
νέου στρατηγικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9491.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9524.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9726, 9730.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9880, 9881.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». τόµ.
ΙΓ, σ. 10065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10183.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταγραφή και αντιµετώπιση ελλείψεων του ΕΚΑΒ Χαλκιδικής σε ασθενοφόρα και διασώστες. τόµ. ΙΔ, σ. 10290, 10291.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου "Παπαγεωργίου" Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΔ, σ. 10291, 10292.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10342.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10437-10441, 10494, 10495.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11058-11060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11254.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11715-11717, 11754.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11891.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Ανεπαρκής αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήµατος στον Δήµο
Κορδελιού-Ευόσµου". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11981, 11982.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει, συµφωνεί και εκτελεί τη
χρεοκοπία της ΔΕΗ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 12004.
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Κύρωση της Συµφωνίας των Παρισίων στη
Σύµβαση-Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική
αλλαγή". τόµ. Α, σ. 15.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη καταβολή αποζηµιώσεων των ροδακινοπαραγωγών του Δ’ Διαµερίσµατος του Νοµού Πέλλας και της ευρύτερης περιοχής
από το ρωσικό εµπάργκο. τόµ. Α, σ. 624, 625.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1484.
Οµιλία του στη συζήτηση για α) την έγκριση του Απολογι-

σµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2015, β) την
ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2017 και γ) την τροποποίηση της υπ’
αριθµ. 5284/3670 (ΦΕΚ 115Α’/23-5-2013) απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής. τόµ. Γ, σ. 1820.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2014" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Γ, σ. 1863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής
καυσίµων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2035-2037, 2068, 2084.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2084,
τόµ. Δ, σ. 2670, 2673, τόµ. Ε, σ. 3385, 3689, 3759, τόµ. Θ,
σ. 6276, τόµ. ΙΔ, σ. 10343, τόµ. ΙΕ, σ. 11248, 11319,
11321.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Ανάπτυξης: «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό
και λοιπές διατάξεις» µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ.
Γ, σ. 2260.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2260, 2261, 2298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2425, 2664,
2667, 2670, 2671, 2673, 2677, 2678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 2844-2846.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγη-
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σης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3348, 3387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3689.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3708-3710, 3757, 3758, 3759,
3784.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τις υπεράριθµες τροπολογίες που κατατέθηκαν στο υπό συζήτηση
σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Χωρικός Σχεδιασµός - Βιώσιµη Ανάπτυξη". τόµ. Ε, σ. 3757,
3759.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί
του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ.
4145-4147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4839, 4840.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών». τόµ. Ζ, σ.
4953.
Αναφορά του στη µνήµη του Ευάγγελου Μπασιάκου. τόµ.
Ζ, σ. 5106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Κύρωση Συµφωνίας για τη συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ". τόµ. Η, σ. 5575.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5633.
Οµιλία του στο σχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων
Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6276, 6299.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόβλεψη αντιχαλαζικής προστασίας. τόµ. Θ, σ. 6363, 6364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6395.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι

Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των
τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6608-6610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6957, 6958, 7011.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 72357237.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 8139.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΑ, σ. 8309.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». τόµ. ΙΒ, σ. 8660.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8697.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-
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φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση και
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Απόφασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ,
της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α-Π
2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για
τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000,
ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας
Β ε τρίτα πρόσωπα και Β ε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά Β ε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία
θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9123-9125.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Χαλαζοπτώσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας». τόµ. ΙΓ, σ.
10000, 10001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10310-10312, 10346.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10467-10469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10579.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11247, 11248.
Αναφορά του στην Ηµέρα Εθνικής Μνήµης για την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισµού. τόµ. ΙΣΤ, σ.
11650.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρ-

χηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11897.
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 674.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων
της και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 804.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 805.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1496.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων αντιµετώπισης της παρατεταµένης προσφυγικήςµεταναστευτικής κρίσης στη Σάµο. τόµ. Γ, σ. 2164, 2166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2934, 2935.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2935,
τόµ. ΙΑ, σ. 8464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4855, 4856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8422.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναλειτουργία της Σαµιακής Τηλεόρασης και το πλαίσιο εύρυθ-
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µης λειτουργίας των περιφερειακών ΜΜΕ. τόµ. ΙΑ, σ.
8464, 8465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10827.
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 244.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραχώρηση χρήσης αγροκτήµατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών µε σκοπό
την ανάδειξη, διατήρηση και επιδεικτική λειτουργία του παραδοσιακού νερόµυλου στον Άγιο Γερµανό Πρεσπών. τόµ.
Γ, σ. 2156, 2157.
Αναφορά του στην 25η Νοεµβρίου, Παγκόσµια Ηµέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των γυναικών. τόµ. Γ, σ. 2156.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Άννας-Μισέλ Ασηµακοπούλου. τόµ. Δ,
σ. 2446.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,2,3 και 4 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ. Δ,
σ. 2708.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2963.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των προτάσεων που κατέθεσαν: α) ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπα-

στικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον
χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014 και β) ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7130.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’ και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9830.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Άµυνας κ. Γιάννου Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α
Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση, κατόπιν και του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κανονισµού
της Βουλής και άρθρα του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη
των Υπουργών", όπως ισχύουν, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α
του Κανονισµού της Βουλής». τόµ. ΙΓ, σ. 9927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11152, 11153.
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3030.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Σε αδιέξοδο η ενέργεια, κίνδυνοι για την κοινωνία και τη εθνική οικονοµία». τόµ. Η, σ. 6231, 6232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6986.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει, συµφωνεί και εκτελεί τη
χρεοκοπία της ΔΕΗ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11999.
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2941.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ, σ. 3140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και ε-
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φαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3345, 3357.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3356,
τόµ. ΙΔ, σ. 10326, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11521, 11837.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7016, 7017.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8035.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων
Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10429.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11068.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11161.
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3050.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4616, 4617.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των προτάσεων που κατέθεσαν: α) ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον
χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014 και β) ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7138.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 10047.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». τόµ.
ΙΓ, σ. 10047.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10946.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και
οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων
στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11929.
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 168, 169, 170.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 170, τόµ.
Ι, σ. 7828, τόµ. ΙΔ, σ. 10484, 10485.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. τόµ. Β, σ. 1584.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Εσωτερικών. τόµ.
Β, σ. 1585.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη άµεσων και µόνιµων µέτρων για την αντιπληµµυρική προστασία της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. τόµ. Γ, σ.
1901.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,2,3 και 4 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ. Δ,
σ. 2719.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3145-3147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
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Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3377, 3379.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3748.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
θέσπισης βιώσιµης ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών των
δηµοτών και δη προς τους δήµους και τις δηµοτικές επιχειρήσεις. τόµ. Ε, σ. 3943.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην υδροδότηση του Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας
που απειλούν την υγεία των κατοίκων τους. τόµ. ΣΤ, σ.
4098, 4099.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων από την πρόσφατη κακοκαιρία στη Σκόπελο και την Αλόννησο. τόµ. ΣΤ, σ. 4101,
4102.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5378, 5381, 5382, 5396, 5402, 5408,
5409, 5415, 5434, 5435.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5396,
τόµ. Η, σ. 5566, τόµ. Θ, σ. 6271, τόµ. Ι, σ. 7813, 7825,
τόµ. ΙΑ, σ. 7947, τόµ. ΙΓ, σ. 9993, τόµ. ΙΔ, σ. 10484, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11433.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παροχή
έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης σε ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για την αποκατάσταση των καταστροφών εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινοµένων της 11ης
Φεβρουαρίου 2017. τόµ. Η, σ. 5565, 5566.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σύστασηλειτουργία του «Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ)» εκ
µέρους των µονάδων πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης. τόµ. Η, σ. 5569, 5570.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις σχεδιαζόµενες αλλαγές στο νοµικό πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. τόµ. Η, σ. 5961, 5962.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών από φυσικές καταστροφές στον Δήµο
Ευρώτα. τόµ. Θ, σ. 6259, 6260.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Προτίθεστε να ανοίξετε το χωροταξικό του Καλλικράτη;» τόµ. Θ, σ. 6264,
6272, 6273.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων του Νοµού Ζακύνθου. τόµ. Θ, σ.
6437, 6438.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων και την αποτροπή απολύσεων των
συµβασιούχων στους δήµους. τόµ. Θ, σ. 6836, 6837.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβο-

λή των δεδουλευµένων των συµβασιούχων, σε αρκετούς
δήµους της χώρας. τόµ. Ι, σ. 7199, 7200.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «παραµένει η
υγειονοµική και περιβαλλοντική βόµβα των σκουπιδιών στη
Ζάκυνθο». τόµ. Ι, σ. 7259, 7260.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Η αυτοδιοίκηση στο στόχαστρο της Κυβέρνησης». τόµ. Ι, σ. 7813,
7814, 7815, 7822, 7823, 7824, 7825, 7826, 7827, 7828.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7948, 7960.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8042.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον καθαρισµό της κοίτης των ποταµών Τσικνιά, Μυλοπόταµου και
Γκαγκαδέλλη στη Λέσβο. τόµ. ΙΑ, σ. 8354, 8355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8689.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: "Επιβεβληµένη
η εφαρµογή της ρύθµισης των εκατόν είκοσι δόσεων για όλες τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους δήµους". τόµ. ΙΒ,
σ. 8872.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "σε άσχηµη
κατάσταση το Πεδίον του Άρεως". τόµ. ΙΒ, σ. 8873, 8874.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "άµεση επαναπρόσληψη του απολυµένου προσωπικού στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου Κρήτης". τόµ. ΙΒ, σ. 8874, 8875.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους εργαζόµενους στο "Βοήθεια στο Σπίτι" και τη µετατροπή των συµβάσεών τους σε αορίστου χρόνου. τόµ. ΙΒ, σ. 8876, 8877.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9532, 9536, 9538, 9539,
9540, 9542, 9543.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Βοήθεια στο
Σπίτι». τόµ. ΙΓ, σ. 9992, 9993.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10430, 10444, 10445, 10446, 10447, 10449, 10452,
10453, 10456, 10462, 10477, 10482, 10483, 10484,
10485, 10492, 10497, 10498.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Κατασκευή επαρχιακής οδού Παραλογγοί-Τριπότάµα». τόµ. ΙΕ, σ.
11385.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνι-
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κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11433.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: " Έκτακτη και
άµεση αρωγή 500.000 ευρώ στην πληγείσα Δυτική Αχαΐα".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11966, 11967.
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Παρέµβασή του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό
και πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2889.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ, σ. 3152, 3153.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του Ολυµπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλο Αττικής. τόµ. Ε, σ. 3615.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά
µε τον πρωτογενή τοµέα και τους αγρότες. τόµ. ΣΤ, σ.
4089.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5466,
τόµ. ΙΓ, σ. 9515, τόµ. ΙΔ, σ. 10177, 10221, τόµ. ΙΕ, σ.
11264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των
τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6604.
Παρέµβασή του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων,
κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του
κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη
διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7066.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπολειτουργία των Δηµοτικών Περιφερειακών Θεάτρων. τόµ. Ι, σ.
7261, 7262.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις σηµαντικές καθυστερήσεις για τον διαγωνισµό αδειοδότησης των

τηλεοπτικών σταθµών. τόµ. ΙΑ, σ. 7868, 7869.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8041, 8087.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης
Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας
για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9518.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΓ, σ. 9709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10160, 10176, 10178,
10187, 10221, 10226, 10227.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΔ, σ. 10177,
10178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10790, 10791, 10806, 10807.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11244, 11245,
11258, 11259, 11263.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό
σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11293, 11294.
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΤΥ)
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1485.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
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Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2631, 2635.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3025.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5685,
5724, 5725.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Εργαζόµενοι και συνταξιούχοι βιώνουν καθηµερινά τα κενά και τα
βάρη του νέου ασφαλιστικού». τόµ. Η, σ. 5723, 5724,
5725, 5739, 5740.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των
τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6613.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7321.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8023.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10209.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11115.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατά-

ξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11485.
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 169, 170, 224, 226, 227.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 170, τόµ.
Θ, σ. 6973, 6987, 6988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2285.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3705, 3706, 3745, 3754-3756.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3745,
τόµ. Θ, σ. 6277, 6298, 6952, 6965, 7018, 7023.
Οµιλία του στο σχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων
Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6277, 6278, 6298, 6301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6953-6955, 6971,
6972, 6973, 6987, 6992, 7009, 7010, 7011.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6973.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8077, 8078.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10942.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Εγκληµατική ολιγωρία στην αντιµετώπιση της Οικολογικής Καταστροφής στον Σαρωνικό". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11835, 11851.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει, συµφωνεί και εκτελεί τη
χρεοκοπία της ΔΕΗ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11990, 12003, 12006,
12007.
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής

397
καυσίµων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2032, 2042, 2066.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3035.
Αναφορά του στο διάγγελµα του Πρωθυπουργού, µε το
οποίο ανακοίνωσε τη διανοµή του πλεονάσµατος στους χαµηλοσυνταξιούχους, καθώς και την αναστολή του ΦΠΑ στα
νησιά τα οποία πλήττονται από το προσφυγικό, καλύπτοντας έτσι όλο το πλεόνασµα του 2016, το οποίο είχε κερδίσει ο Προϋπολογισµός του 2016. τόµ. Δ, σ. 3036.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο
148 του Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων
µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25
Ιανουαρίου του 2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4592.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7239,
7246-7248.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8024.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10796.
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 160, 171, 199, 200, 203,
204, 206, 208, 220, 224, 226, 227, 228.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 228,
τόµ. Β, σ. 1230, 1231, τόµ. Γ, σ. 2027, 2039, 2040, 2053,
2084, τόµ. Η, σ. 5530, 5531, τόµ. ΙΒ, σ. 8859, 8863, 8864,
τόµ. ΙΔ, σ. 10319, 10347, τόµ. ΙΕ, σ. 10864.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 386, 387.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση δηµοπράτησης του δρόµου Πατρών-Πύργου. τόµ. Α, σ.
628, 629, 630.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «προκλητική» διάθεση 5,4 εκ. ευρώ από εθνικούς πόρους για
την υλοποίηση δύο συµβάσεων επικαιροποίησης τεχνικών
προδιαγραφών. τόµ. Β, σ. 1229, 1230, 1231, 1232.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα έργα τραµ
και µετρό στον Πειραιά. τόµ. Β, σ. 1233, 1234.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκκίνηση
της διαδικασίας για την ιδιωτικοποίηση της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε., την παραχώρηση του οδικού της δικτύου και τα
ζητήµατα που προκύπτουν. τόµ. Β, σ. 1236, 1237, 1238.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων. τόµ. Β, σ. 1584.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών. τόµ. Β, σ. 1586.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των αστικών συγκοινωνιών στην πρωτεύουσα. τόµ. Γ,
σ. 1772, 1773, 1774, 1775.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις κωλυσιεργίες στην έναρξη των εργασιών αποκατάστασης του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Άρτας. τόµ. Γ, σ. 1939, 1940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής
καυσίµων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2028, 2033, 2039, 2040, 2043, 2049-2052, 2053, 2055,
2072, 2075, 2076, 2083, 2084.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2296.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Άννας-Μισέλ Ασηµακοπούλου. τόµ. Δ,
σ. 2440.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,2,3 και 4 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ. Δ,
σ. 2701.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2921.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίσπευση των αναγκαίων παρεµβάσεων στο αεροδρόµιο «Ν. Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Ζ, σ. 4775, 4776,
4777.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε «την κατάχρηση χρηµάτων από υπαλλήλους του ΜΕΤΡΟ». τόµ. Ζ, σ.
4777, 4778.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επέκταση του αεροδροµίου Χίου. τόµ. Ζ, σ. 4919, 4920.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συ-
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µπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5415.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκρηκτική ανάγκη σχολικής στέγης στη Δυτική Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα στον δήµο Κορδελιού-Ευόσµου. τόµ. Η, σ. 5523,
5524.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του έργου, «Παράκαµψη Χαλκίδας, τµήµα Ν. Λάµψακος - Ψαχνά». τόµ. Η, σ. 5525, 5526.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επέκταση του µετρό δυτικής Θεσσαλονίκης. τόµ. Η, σ. 5527,
5528.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την µετάθεση για δύο ακόµη χρόνια της έναρξης του έργου «Πάνορµο
- Εξάντης». τόµ. Η, σ. 5531, 5532.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις «σηµαντικές καθυστερήσεις στην κατασκευή του οδικού άξονα Πατρών - Πύργου». τόµ. Η, σ. 5972, 5974.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον στόλο
των αστικών συγκοινωνιών. τόµ. Η, σ. 5975, 5976, 5977.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις «καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του κάθετου οδικού άξονα της
Νέας Εγνατίας Οδού Αδρανίου-Ορµενίου». τόµ. Η, σ.
5977, 5978, 5979.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «στον αυτόµατο πιλότο οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Μεγάλη µείωση εσόδων και διεύρυνση των ελλειµµάτων». τόµ. Η, σ.
5979, 5980, 5981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των
τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6598, 6600.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επικινδυνότητα του εθνικού δικτύου Αµφιλοχίας - Λευκάδας Πρέβεζας - Ηγουµενίτσας. τόµ. Θ, σ. 6843, 6844, 6845.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6963, 6965.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σύνδεση
του Αγρινίου µε την Ιόνια Οδό και την ανακατασκευή της
παλαιάς εθνικής οδού του Αγρινίου. τόµ. Ι, σ. 7156, 7157.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8054.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Καµία ορατή
προοπτική για τον δρόµο Πάτρα-Πύργου». τόµ. ΙΑ, σ. 8506,
8507, 8508, 8509.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία δηµοπράτησης έργων σε νησιωτικούς δήµους. τόµ. ΙΑ,
σ. 8510.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας

για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ, σ. 8751.
Αναφορά του στην ισχυρή σεισµική δόνηση που σηµειώθηκε στη Μυτιλήνη. τόµ. ΙΒ, σ. 8852.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Σχετικά µε τον έλεγχο της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης χρηµατικών
ποσών στη ΣΤΑ.ΣΥ, που προέρχονται από διάθεση εισιτηρίων». τόµ. ΙΒ, σ. 8854, 8855, 8856, 8857, 8858, 8859,
8862, 8863, 8864, 8865.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10316, 10317, 10318, 10319,
10320, 10321, 10327, 10330, 10331, 10334, 10345,
10346, 10347, 10349, 10350, 10351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10841, 10864.
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 386.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού. τόµ. Β, σ. 1584.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. τόµ. Β, σ. 1586.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Άννας-Μισέλ Ασηµακοπούλου. τόµ. Δ,
σ. 2447.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόσληψη εργατικού προσωπικού στη Λιγνιτική Μονάδα «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V» µε διαφανή κριτήρια από τα µητρώα του ΟΑΕΔ.
τόµ. Δ, σ. 2690.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας του καταστήµατος πωλήσεων ΔΕΗ Σαλαµίνας από την 01-10-2016. τόµ. Δ, σ. 2691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2875, 2877, 2878, 2879.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 217".
τόµ. Δ, σ. 3189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3730-3732, 3742, 3746, 3768,
3774, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3791, 3793.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3742,
3782, 3788, 3793, τόµ. ΣΤ, σ. 4556, 4649, τόµ. Ζ, σ.
4773, τόµ. Θ, σ. 6974, 7015, 7018, 7021, τόµ. ΙΑ, σ. 8471,
τόµ. ΙΓ, σ. 9732, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11393.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τις υπεράριθµες τροπολογίες που κατατέθηκαν στο υπό συζήτηση
σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Χωρικός Σχεδιασµός - Βιώσιµη Ανάπτυξη". τόµ. Ε, σ. 3746.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση της αδικίας στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος
από οικιακά φωτοβολταϊκά συστήµατα. τόµ. ΣΤ, σ. 4646,
4647.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το διαχωρισµό περιπτώσεων της πραγµατικής ρευµατοκλοπής και της
εκτίµησης για πιθανή µη καταγραφείσα κατανάλωση και ένταξη στο διακανονισµό των 36 δόσεων της ΔΕΗ όλων των
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κατηγοριών οφειλών των καταναλωτών. τόµ. ΣΤ, σ. 4648.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις διακοπές
ηλεκτρικού ρεύµατος στον Νοµό Ηρακλείου λόγω καιρικών
φαινοµένων, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού στη ΔΕΔΔΗΕ. τόµ. Ζ, σ. 4774, 4775.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5019.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Αθανασίου Καββαδά και Ελένης Αυλωνίτου. τόµ. Ζ, σ. 5123.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Σε αδιέξοδο η ενέργεια, κίνδυνοι για την κοινωνία και τη εθνική οικονοµία». τόµ. Η, σ. 6227-6229, 6230, 6234, 6235, 6236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6974, 6989, 6997,
7014, 7015, 7017, 7021.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 8127.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: « Ίδρυση ΠΟΑΥ (Περιοχή Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) στην Κάλυµνο». τόµ. ΙΑ, σ. 8470.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «αυθαίρετες
κατασκευές και καταπατήσεις παραλιών στη Μύκονο». τόµ.
ΙΑ, σ. 8471.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις υπέρογκες χρεώσεις σε λογαριασµούς της ΔΕΗ. τόµ. ΙΑ, σ. 8472,
8473.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Χωροταξικό
Τουρισµού". τόµ. ΙΒ, σ. 9062, 9063.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Να µειωθούν
δραστικά οι υπερβολικές χρεώσεις στην ΔΕΗ". τόµ. ΙΒ, σ.
9063, 9064.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά µε τη λειτουργία και την ανάπτυξη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). τόµ. ΙΒ, σ.
9066, 9067.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση των κτηµατολογικών γραφείων Ρόδου και Κω. τόµ. ΙΒ,
σ. 9068, 9069.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενεργοποίηση απόφασης για πιλοτική µελέτη της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Άργους. τόµ. ΙΓ, σ. 9671, 9672.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Διαδριατικός
Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP)». τόµ. ΙΓ, σ. 9673, 9674.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενεργειακή ευστάθεια της χώρας µετά την κατολίσθηση στο Αµύνταιο. τόµ. ΙΓ, σ. 9675, 9676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9728, 9732,
9734.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θεσµική
προστασία της περιοχής του Ελαφονησίου Χανίων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11392, 11393.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Διακοπές ηλεκτρικού ρεύµατος στη Ρόδο, εν µέσω καύσωνα και τουριστικής περιόδου». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11393.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Συνολική και
όχι τµηµατική µετεγκατάσταση της κοινότητας Αχλάδας του
Νοµού Φλώρινας». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11394, 11395.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Καταστροφική κατολίσθηση στο λιγνιτωρυχείο Αµυνταίου». τόµ. ΙΣΤ, σ.
11396.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, α) µε
θέµα: «Αρνητικές εξελίξεις στην επένδυση της "Eldorado
Gold" στη Χαλκιδική» και β) µε θέµα: «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση προόδου εργασιών της εταιρείας "Ελληνικός
Χρυσός"». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11659, 11660, 11662, 11663.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει, συµφωνεί και εκτελεί τη
χρεοκοπία της ΔΕΗ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11994, 11995-11997,
12006, 12007, 12008.
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2014" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Γ, σ. 1859, 1860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2258-2260, 2297.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2296,
τόµ. ΙΑ, σ. 8042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3411.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη
και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3468.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων.
τόµ. Ι, σ. 7351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7899, 7900, 7918, 7927, 7958, 7972,
7975.
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Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8023, 8040, 8041, 8110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8530.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8711.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση και ψήφιση εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, καθώς και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ, σ. 8711.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10563.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10563.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και
οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων
στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11928.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 908.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιµάκιου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικό
Πόλεµο [Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)]
προς υποστήριξη του NATO, µεταξύ του Υπουργού Άµυνας
της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Πολωνίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλεί-

ου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του
Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης
Μετασχηµατισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1057.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στελέχωση και αξιοποίηση του Δενδροκοµικού Σταθµού Πόρου.
τόµ. Γ, σ. 1770, 1771.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2653.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017». τόµ. Δ, σ. 2825.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3041.
Αναφορά της στο διάγγελµα του Πρωθυπουργού, µε το οποίο ανακοίνωσε τη διανοµή του πλεονάσµατος στους χαµηλοσυνταξιούχους, καθώς και την αναστολή του ΦΠΑ στα
νησιά τα οποία πλήττονται από το προσφυγικό, καλύπτοντας έτσι όλο το πλεόνασµα του 2016, το οποίο είχε κερδίσει ο Προϋπολογισµός του 2016. τόµ. Δ, σ. 3042.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 207, 208, 227, 228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3105, 3106.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3106,
τόµ. Ε, σ. 3435, 3436, τόµ. ΣΤ, σ. 4594, τόµ. ΙΔ, σ. 10319,
τόµ. ΙΕ, σ. 11033, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3414, 3435, 3436.
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Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός
Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών,
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν.
4270/2014 και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3552, 3553.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4593, 4594.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Εργαζόµενοι και συνταξιούχοι βιώνουν καθηµερινά τα κενά και
τα βάρη του νέου ασφαλιστικού». τόµ. Η, σ. 5735.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις «δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών για προεκλογικές συγκεντρώσεις τουρκικών κοµµάτων στην Ελλάδα».
τόµ. Θ, σ. 6356, 6357, 6358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
- µελών της αφενός και της Μογγολίας αφετέρου». τόµ. Θ,
σ. 6682.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµης τροπολογίας σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για εταιρική
σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών - µελών της αφενός και της Μογγολίας αφετέρου». τόµ. Θ, σ. 6682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8020, 8021.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10319, 10345, 10346, 10350.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10579.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11556, 11557.
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Αναφορά της στην 25η Νοεµβρίου, Ηµέρα Εορτασµού
της Εθνικής Αντίστασης. τόµ. Γ, σ. 2176.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώ-

σεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2176.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3102,
τόµ. ΙΕ, σ. 11169.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3102, 3103.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ.
8421.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10481, 10482.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10897.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11154, 11168, 11169, 11175.
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων
της και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 822, 834.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 912, 913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3047.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3396, 3397.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων από την πρόσφατη κακοκαιρία στη Σκόπελο και την Αλόννησο. τόµ. ΣΤ, σ. 4100,
4101, 4102.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: « Όχι στην
καύση αποβλήτων στην ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Βόλου». τόµ. Θ,
σ. 6942, 6943, 6944.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10461, 10462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνι-
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κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11438.
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 818, 850.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2973, 2974.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4797, 4807.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7923, 7924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8357,
8358, 8359, 8360, 8362, 8365, 8382, 8394, 8395, 8401,
8402, 8404, 8425, 8426, 8427.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10791, 10809, 10810.
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 799-801, 889, 923, 941.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον θάνατο του Γεώργιου
Παυλίδη, Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης. τόµ. Β, σ. 889.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3352, 3434.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3434,
τόµ. ΙΓ, σ. 9462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5014, 5064.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5857.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προσωρινή δικαστική προστασία απολυµένου. τόµ. ΙΓ, σ. 9462,
9463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11300.
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 670, 671, 735,
736.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 922, 923.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις κωλυσιεργίες στην έναρξη των εργασιών αποκατάστασης του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Άρτας. τόµ. Γ, σ. 1939.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
του ποσού της συνδεδεµένης ενίσχυσης ανά στρέµµα για τα
πορτοκάλια προς χυµοποίηση. τόµ. Γ, σ. 2246, 2247.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2359.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ, σ. 2931.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2966, 2967.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων δράσης για την αντιµετώπιση της γρίπης των πτηνών.
τόµ. ΣΤ, σ. 4444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4847, 4848, 4852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών». τόµ. Ζ, σ.
4955.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη καταβολή των δεδουλευµένων στο προσωπικό καθαριότητας του
Γενικού Νοσοκοµείου Άρτας. τόµ. Η, σ. 5604.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας
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2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των
τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6607.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6995, 6996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7245.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7327.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: « Άνευ
προηγουµένου καθυστέρηση στην αξιοποίηση του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και του
συνόλου των χρηµατοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». τόµ. Ι, σ. 7750, 7751, 7778.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7751,
7773, 7778.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8413,
8414.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση σχολικών µονάδων ορεινών, αποµακρυσµένων και νησιωτικών περιοχών. τόµ. ΙΒ, σ. 9075.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Σχετικά µε
την έλλειψη σχεδίου και τη µη ανάληψη δράσεων για τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό της Ελλάδας». τόµ. ΙΓ, σ. 9435,
9446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10215.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10789, 10795.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Δάνειο ύψους 138 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) για την κατασκευή και ανακαίνιση κτηρίων και
εγκαταστάσεων σε ΑΕΙ». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11401, 11402.
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήξη αδικαιολόγητης «οµηρίας» των εργαζόµενων του Δήµου Ηρακλείου οι οποίοι κρίθηκαν επιτυχόντες µέσω διαγωνισµών
ΑΣΕΠ. τόµ. Α, σ. 616, 617.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών του Δήµου Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Α, σ. 677, 678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 825.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υ-

ποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής
καυσίµων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2039, 2040-2042, 2052, 2053, 2070, 2071.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2039,
2052, τόµ. Δ, σ. 2627, 2776, τόµ. Η, σ. 5601, τόµ. Ι, σ.
7217, 7450, 7455, 7456, τόµ. ΙΓ, σ. 9606, τόµ. ΙΔ, σ.
10425, 10490, 10491, 10494.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2263-2265, 2298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2429-2431,
2672, 2673.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση
κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στα Επαγγελµατικά Λύκεια της Κρήτης. τόµ. Δ, σ. 2774, 2775, 2776.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2991.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ψηφιοποίηση κινητών µνηµείων και τις άθλιες εργασιακές συνθήκες που καλούνται να δουλέψουν οι αρχαιολόγοι. τόµ. Ε, σ.
3305, 3306.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3368, 3369.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του Καπετανάκειου
Σχολείου στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Ε, σ. 3616, 3617.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη
των κενών των εκπαιδευτικών στο Γυµνάσιο Μοιρών του
Δήµου Φαιστού. τόµ. ΣΤ, σ. 4498, 4499.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες σε πε-
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ριοχές της Κρήτης λόγω των χιονοπτώσεων και του παγετού. τόµ. ΣΤ, σ. 4677, 4678.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις διακοπές
ηλεκτρικού ρεύµατος στον Νοµό Ηρακλείου λόγω καιρικών
φαινοµένων, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού στη ΔΕΔΔΗΕ. τόµ. Ζ, σ. 4773, 4774.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση
πρόσληψη των συµβασιούχων ορισµένου χρόνου (ΙΔΟΧ)φυλάκων των µουσείων και αρχαιολογικών χώρων µε καθεστώς µόνιµης και σταθερής εργασίας. τόµ. Ζ, σ. 4923,
4924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5024-5026, 5063, 5064.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συµβάσεις έργου στα νοσοκοµεία και την καταστρατήγηση του δικαιώµατος στη µητρότητα. τόµ. Η, σ. 5601, 5602, 5603.
Παρέµβασή του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις:
α) σχετικά µε τα σοβαρά προβλήµατα των οικογενειών και
των εργαζοµένων στις υπηρεσίες ειδικής αγωγής και β)
σχετικά µε τον κίνδυνο να µείνουν χωρίς θεραπείες τα παιδιά και οι έφηβοι της ειδικής αγωγής. τόµ. Η, σ. 5608.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5821,
5822.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Προτίθεστε να ανοίξετε το χωροταξικό του Καλλικράτη;» τόµ. Θ, σ. 6268,
6269.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων και την αποτροπή απολύσεων των
συµβασιούχων στους δήµους. τόµ. Θ, σ. 6835, 6836,
6837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 72187220, 7249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για
τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρµατος και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 7450, 7451, 7456.
Αναφορά του στην 9η Μαΐου, ηµέρα της µεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών. τόµ. Ι, σ. 7819.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Η αυτοδιοίκηση στο στόχαστρο της Κυβέρνησης». τόµ. Ι, σ. 7819,
7820.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "άµεση επαναπρόσληψη του απολυµένου προσωπικού στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου Κρήτης". τόµ. ΙΒ, σ. 8874, 8875.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9509-9511, 9555.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε απολύσεις έξι εργατών και εξώδικων απειλών της εταιρείας «ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε» προς τους εργαζοµένους. τόµ.
ΙΓ, σ. 9605, 9606.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις του προγράµµατος οργανωµένης δακοκτονίας στην
Περιφέρεια Κρήτης. τόµ. ΙΓ, σ. 9996, 9997.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10435-10437, 10447, 10492, 10493, 10494, 10497.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10779.
Αναφορά του στην Ηµέρα Εθνικής Μνήµης για την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισµού. τόµ. ΙΣΤ, σ.
11651.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11713-11715, 11745.
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3072.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106/Α’/24-61987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ 51/Α’/10-4-1997), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΓ, σ. 9415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10490.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11139.
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
για λήψη συγκεκριµένων µέτρων για την παράκτια αλιεία.
τόµ. Γ, σ. 1932, 1933.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1963,
τόµ. Δ, σ. 2996, τόµ. Η, σ. 5599, τόµ. ΙΕ, σ. 10747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για
καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και
την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/
ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών".
τόµ. Γ, σ. 1966.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2958, 2996, 2997.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και
εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3435.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3686, 3687.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4573, 4583, 4584.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον Οργανισµό Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
τόµ. Θ, σ. 6361, 6362.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης
για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρµατος και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις». τόµ. Ι, σ. 7453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7921, 7922.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «αυθαίρετες
κατασκευές και καταπατήσεις παραλιών στη Μύκονο». τόµ.
ΙΑ, σ. 8471, 8472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8721.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10470, 10471.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11061.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11142, 11143.

Τ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 211.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1056,
1061, τόµ. Γ, σ. 1866, τόµ. Ε, σ. 3437.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιµάκιου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικό
Πόλεµο [Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)]
προς υποστήριξη του NATO, µεταξύ του Υπουργού Άµυνας
της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Πολωνίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του
Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης
Μετασχηµατισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1058,
1064, 1065.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2014" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Γ, σ. 1860, 1866.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3093.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και
εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3429.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4808, 4815.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και
οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ
2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
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2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6495, 6496.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6962, 6966, 6967,
6968.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της ψήφιση επί των προτάσεων που κατέθεσαν α) ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης
(Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997-2014 και β) ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της
διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το
1996 µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7079.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8023, 8029.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9867, 9868,
9888, 9889, 9890, 9893, 9896, 9899.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11155.

Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11868, 11889.
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 645-647, 688,
742.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
διδακτικού προσωπικού στο ΤΕΙ Αθήνας. τόµ. Β, σ. 884,
885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2936.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3681, 3682.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση στο 100% των αγροτών και των κτηνοτρόφων της
Λέσβου για τις µεγάλες ζηµιές από τον χιονιά και τον παγετό. τόµ. ΣΤ, σ. 4445, 4446, 4447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού». τόµ. ΣΤ, σ.
4529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4695, 4725.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
της Ογκολογικής - Αιµατολογικής Μονάδας Ηµερήσιας Νοσηλείας στον Οργανισµό του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης. τόµ.
Ζ, σ. 4907, 4908.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, γα τα εβδοµήντα χρόνια της Ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα και λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του 2017 ως έτος Δωδεκανήσου. τόµ. Η, σ. 5505.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο της Τήλου. τόµ. Η, σ. 5750,
5751.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά
µε τη συνεργασία στον τοµέα αµυντικών εξοπλισµών, συστηµάτων και υπηρεσιών". τόµ. ΙΑ, σ. 7830.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8005.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον καθαρισµό της κοίτης των ποταµών Τσικνιά, Μυλοπόταµου και
Γκαγκαδέλλη στη Λέσβο. τόµ. ΙΑ, σ. 8354, 8355.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά µε τη λειτουργία και την ανάπτυξη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). τόµ. ΙΒ, σ.
9065, 9066, 9067.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Προβλήµατα
στη λειτουργία του Νοσοκοµείου Λήµνου». τόµ. ΙΣΤ, σ.
11406, 11407, 11408.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ, σ.
11816.
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 210.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Άννας-Μισέλ Ασηµακοπούλου. τόµ. Δ,
σ. 2445.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,2,3 και 4 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ. Δ,
σ. 2707.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2990.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο

Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7920.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’ και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9827.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Άµυνας κ. Γιάννου Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α
Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση, κατόπιν και του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κανονισµού
της Βουλής και άρθρα του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη
των Υπουργών", όπως ισχύουν, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α
του Κανονισµού της Βουλής». τόµ. ΙΓ, σ. 9923.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11171.
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1477,
1478, τόµ. Γ, σ. 2113, 2136, 2178, 2183, 2185, 2192,
2196, 2198, τόµ. Δ, σ. 2630, 2670, 3141, τόµ. Ε, σ. 3342,
3343, 3355, 3356, 3372, 3392, 3397, 3428, 3980, τόµ.
ΣΤ, σ. 4515, 4516, 4527, 4606, 4616, 4617, 4624, 4633,
τόµ. Ζ, σ. 4804, τόµ. Θ, σ. 6408, 6978, 7015, 7017, 7018,
τόµ. Ι, σ. 7815, 7816, 7824, τόµ. ΙΑ, σ. 8376, 8382, τόµ.
ΙΒ, σ. 8682, 8731, 8732, 9114, 9115, 9116, τόµ. ΙΓ, σ.
9878, 9891, 9892, 9898, τόµ. ΙΔ, σ. 10171, 10175,
10196, 10216, 10218, 10219, 10221, τόµ. ΙΕ, σ. 10850,
10851, 10882, 10884, 11248, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11741, 11753,
11755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1485, 1486, 1487, 1489.
Επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε τη οποία γνωστοποιεί ότι σύµφωνα µε το άρθρο
17 του Κανονισµού της Βουλής, ο Βουλευτής ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Γ,
σ. 1926.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2113, 2134, 2140, 2143, 2144, 2178, 2183, 2196,
2197, 2198, 2199.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2185,
τόµ. Δ, σ. 3142, 3143, τόµ. Ε, σ. 3344, τόµ. ΣΤ, σ. 4516,
τόµ. Θ, σ. 6302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Α-
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νάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2282, 2291, 2300, 2301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2644, 2652.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3140, 3141, 3144, 3150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3330, 3330, 3342, 3343, 3344,
3359, 3360, 3373, 3391, 3399, 3400, 3422, 3424, 3425,
3426, 3427, 3429.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση των εξατοµικευµένων εκτιµήσεων του ΕΛΓΑ στους
θεοµηνιόπληκτους της Ηλείας. τόµ. Ε, σ. 3620, 3621.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα
του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας
της Αιγύπτου και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3979, 3980,
3981.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή της επαγγελµατικής δραστηριότητας των µελών της Κυβέρνησης. τόµ. ΣΤ, σ. 4502.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς
το Δηµόσιο». τόµ. ΣΤ, σ. 4515, 4516, 4526, 4527.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΣΤ, σ. 4606.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4624, 4626, 4634.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4806, 4807, 4808,
4809.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αυτεπάγγελτη διόρθωση λαθών της Διοίκησης στους αναρτηθέντες
δασικούς χάρτες της Ηλείας. τόµ. Η, σ. 5566, 5567, 5568.
Οµιλία του στο σχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων
Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6294, 6295, 6296, 6301, 6302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6389,
6390, 6392, 6393, 6395, 6404, 6408.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ 2013/125,
ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε
συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν. 1608/1950)
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά
την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην
πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Θ, σ. 6504, 6507, 6546, 6547, 6551.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6976, 6978, 6979,
6980, 7016, 7017, 7018, 7019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 72287230.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Η αυτοδιοίκηση στο στόχαστρο της Κυβέρνησης». τόµ. Ι, σ. 7808,
7813, 7814, 7815, 7816-7818, 7827.
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Αναφορά του στην 9η Μαΐου, ηµέρα της µεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών. τόµ. Ι, σ. 7816.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7909, 7910, 7917.
Οµιλία του επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.
4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 7909, 7910, 7917.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8376,
8382.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης
Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας
για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8724, 8725, 8731, 8732.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση και
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Απόφασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ,
της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α-Π
2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για
τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000,
ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας
Β ε τρίτα πρόσωπα και Β ε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά Β ε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία
θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση
της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9119, 9120, 9121, 9134.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών, εκπρόθεσµων και µη σχετικών µε το
θέµα του σχεδίου νόµου, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «I) Κύρωση και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου

2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση,
ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Α-Π 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε µε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/EΕ,
II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
2201/2003,του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2003, για
τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000,
III) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου
2013, σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο
πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης
του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, καθώς και σχετικά
µε το δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας µε τρίτα πρόσωπα και µε προξενικές αρχές κατά τη
διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων
σχετικά µε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου». τόµ. ΙΒ, σ. 9120.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9877, 9878,
9884, 9889, 9891, 9892, 9897, 9898.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10171, 10184, 10186,
10187, 10188, 10196, 10200, 10212, 10216, 10218,
10219, 10221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10844, 10850, 10851, 10852, 10886,
10893, 10899, 10902.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύ-
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στηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11259, 11260.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό
σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11733-11735, 11737, 11752, 11753, 11755,
11761.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11872, 11913.
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιδότηση του συστήµατος εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών
καυσίµων. τόµ. Β, σ. 1238, 1239, 1240.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1240,
τόµ. Γ, σ. 2372, τόµ. Δ, σ. 3112, 3114, τόµ. Ι, σ. 7271,
7342.
Παραίτησή της από τη θέση της Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. τόµ. Β, σ. 1585.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 23242325.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3114.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέση των
αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασµού τροφίµων. τόµ. Θ, σ.
6365.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6406.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7267-7269,
7271, 7341.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση προτάσεων ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εξωδικαστικός µηχανισµός στήριξης οφειλών επιχειρήσεων". τόµ. Ι, σ. 7341.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη ό-

σο το δυνατόν περισσότερων αιτούντων στο πρόγραµµα νέων γεωργών χωρίς µείωση του ποσού ενίσχυσης κ.λπ. τόµ.
Ι, σ. 7729, 7730.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εµπορία πυρηνόκαρπων 2017». τόµ. ΙΓ, σ. 9998, 9999.
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2140,
τόµ. Ι, σ. 7217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3688.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 72097211.
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Επικρατείας. τόµ.
Β, σ. 1586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3144.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εργαζόµενοι
στις εταιρείες ΠΗΓΑΣΟΣ, ΕΘΝΟΣ Α.Ε.». τόµ. ΙΓ, σ. 9424,
9425, 9426.
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 679,
680, τόµ. Δ, σ. 2908, τόµ. Η, σ. 5515, 6223, τόµ. Θ, σ.
6973, τόµ. Ι, σ. 7217, τόµ. ΙΔ, σ. 10323, 10455, τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11672, 11680.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έγκυρη
καταβολή των αποζηµιώσεων στους κτηνοτρόφους του Νοµού Σερρών για το ζωικό τους κεφάλαιο που έχει πληγεί από την οζώδη δερµατίτιδα. τόµ. Β, σ. 880, 881, 882.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής
καυσίµων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ.
2055.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση 924/21-5-2016 για τους όρους επιλεξιµότητας των δικαιούχων συνδεδεµένης ενίσχυσης ρυζιού. τόµ. Γ, σ. 2160,
2161.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2883, 2884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3786, 3787.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την υποστελεχωµένη Διεύθυνση Αστυνοµίας του
Νοµού Σερρών. τόµ. ΣΤ, σ. 4669, 4670, 4671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5420, 5421.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην εφαρµογή του Μέτρου 11 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στη Βιολογική Κτηνοτροφία. τόµ. Η, σ. 5513, 5514.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5632,
5638.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Σε αδιέξοδο η ενέργεια, κίνδυνοι για την κοινωνία και τη εθνική οικονοµία». τόµ. Η, σ. 6223, 6233, 6240.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6955-6957, 6973,
7011.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 72127214, 7248.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων.
τόµ. Ι, σ. 7368.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατά-

ξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8024.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
8542.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση και ψήφιση εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, καθώς και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για
την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ, σ. 8695.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8695-8697.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Διαδριατικός
Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP)». τόµ. ΙΓ, σ. 9673, 9674.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «διερεύνηση υπόθεσης παρεµβάσεων στη δικαιοσύνη από στελέχη
του Λιµενικού Σώµατος». τόµ. ΙΓ, σ. 10041.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». τόµ.
ΙΓ, σ. 10048, 10049.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Τραγελαφική
η κατάσταση στις διαδικασίες συνταξιοδότησης των νέων
συνταξιούχων αγροτών και κτηνοτρόφων». τόµ. ΙΔ, σ.
10156, 10157.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10323, 10324.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Επιλαχόντες
Μέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α.
2014-2020". τόµ. ΙΔ, σ. 10374, 10375.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10456.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10947.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: Στρατόπεδα
«Εµµανουήλ Παππά» και «Παπαλουκά». τόµ. ΙΣΤ, σ.
11669, 11670, 11671, 11672.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων, αλαλούµ µε
τις εισφορές και τα µπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11681.
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
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και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 717.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων
της και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 833.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 933, 934.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 940,
τόµ. Δ, σ. 2858, 3063, τόµ. Ε, σ. 3310, 3387, 3391, 3403,
3404, 3437, τόµ. Η, σ. 5815, 5840, 5876, τόµ. ΙΑ, σ. 8022,
τόµ. ΙΒ, σ. 8643, τόµ. ΙΕ, σ. 10852, 10973, 11186, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11521.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος
Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1622.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2943.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017». τόµ. Δ, σ. 3062, 3065, 3129, 3130.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγη-

σης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3310, 3370, 3371, 3391, 3401,
3403, 3437.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση
δεκαπέντε χιλιάδων ατόµων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα
µειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των πενήντα ετών». τόµ. Ε,
σ. 3946, 3947.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4800, 4801.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5036.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 57945796, 5876, 5885, 5886.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων
και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις». τόµ.
Η, σ. 5800.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7001.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7985, 7986.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». τόµ. ΙΒ, σ. 8648.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10742, 10790, 10791, 10824, 10911,
10912.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11167.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11466, 11470.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδο-
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τικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11546, 11547, 11568.
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 236.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Αθανασίου Παπαδόπουλου και Νικολάου Βούτση. τόµ. Α,
σ. 412.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους αναλογικούς ασύρµατους της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Β, σ.
980.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. τόµ. Β, σ.
1584.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. τόµ. Β, σ. 1586.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στελέχωση 12 περιφερειακών αεροδροµίων της ελληνογερµανικής
κοινοπραξίας Fraport A.E., µε προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος. τόµ. Ε, σ. 4039, 4040.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δολοφονική επίθεση συµµορίας κατά του Γραµµατέα ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε, σ. 4041, 4042.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Χ. Παππά, Κ.
Μπαρµπαρούση, Ε. Ευάγγελου Βενιζέλου, Σ. Θεωδωράκη,
Α. Παπαρήγα, Φ. Γεννηµατά και Δ. Κουτσούµπα. τόµ. ΣΤ,
σ. 4238.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την υποστελεχωµένη Διεύθυνση Αστυνοµίας του
Νοµού Σερρών. τόµ. ΣΤ, σ. 4670, 4671.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε «ξυλοδαρµούς και χηµικά που µας διδάσκει η Κυβέρνηση τι σηµαίνει
Δηµοκρατία». τόµ. ΣΤ, σ. 4671, 4672.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4672,
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11819.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποβάθµιση-κατάργηση του Τµήµατος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού στον Νοµό Έβρου. τόµ. ΣΤ, σ. 4673, 4673.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη «διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας για τις εκτεταµένες πυρκαγιές σε
Χίο, Εύβοια και Θάσο». τόµ. ΣΤ, σ. 4674, 4675.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5019, 5021, 5031, 5054.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που έχει περιέλθει το Πεδίον του Άρεως και τη λήψη µέτρων για την αναβάθµισή του. τόµ. Ζ, σ. 5087.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µονιµοποίηση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης. τόµ. Ζ,
σ. 5088, 5089.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο αποδυνάµωσης της αστυνοµικής και πυροσβεστικής δύναµης της Μακεδονίας. τόµ. Ζ, σ. 5089, 5090.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5396.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το καθεστώς
εντοπιότητας των αστυνοµικών υπαλλήλων. τόµ. Θ, σ.
6368.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σηµαντική
µείωση της πυροσβεστικής δύναµης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ, σ. 6662.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος των τροχαίων ατυχηµάτων, την ενίσχυση της κυκλοφοριακής αγωγής και την καλύτερη εφαρµογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). τόµ.
Θ, σ. 6663, 6664.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «απαράδεκτες
οι υπηρεσιακές συνθήκες για τους πυροσβέστες στα περιφερειακά αεροδρόµια της Fraport». τόµ. Θ, σ. 6861, 6862.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε προσβλητικές εκφράσεις που ακούστηκαν στην αίθουσα του
Κοινοβουλίου και καταδίκη αυτών. τόµ. Θ, σ. 6866, 6867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας, σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας Επανεισδοχής µεταξύ της Ρωσικής Οµοσπονδίας και
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ης Μαΐου 2006". τόµ. Θ,
σ. 6866, 6868.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7966-7968.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Άµυνας κ. Γιάννου Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση
των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α
Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση, κατόπιν και του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κανονισµού
της Βουλής και άρθρα του ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη
των Υπουργών", όπως ισχύουν, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α
του Κανονισµού της Βουλής». τόµ. ΙΓ, σ. 9914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
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"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10566, 10595.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία και ασφάλεια των κατοίκων των Αχαρνών. τόµ. ΙΕ, σ.
11379, 11380.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Η βεβήλωση
του ιερού µνηµείου του Αγνώστου Στρατιώτου, ως αποτέλεσµα συνεχούς ατιµωρησίας». τόµ. ΙΕ, σ. 11381, 11382.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δράση
των «Ανένταχτων Μαιάνδριων Εθνικιστών» και της
«Combat 18 Hellas» στο Μενίδι. τόµ. ΙΕ, σ. 11382, 11383.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η µειωµένη
χρηµατοδότηση του Πυροσβεστικού Σώµατος δηµιουργεί
µεγάλα προβλήµατα στο έργο των πυροσβεστών και στην
πυρόσβεση». τόµ. ΙΕ, σ. 11383, 11384.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Ελλιπής παράδοση των ατοµικών φακέλων πολιτικών φρονηµάτων της
οικογένειας Παναγούλη και απόκρυψη εγγράφων". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11817, 11818, 11819.
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 252.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2919.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής». τόµ. Ε, σ. 3962-3964.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο
148 του Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών
κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων
µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25
Ιανουαρίου του 2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4608.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, µε θέµα: «Ερώτηµα αναφορικά µε το Eurogroup».
τόµ. Η, σ. 5462, 5463.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5463,
τόµ. ΙΑ, σ. 8109, τόµ. ΙΒ, σ. 8677, 8682, τόµ. ΙΓ, σ. 9400,
9684, τόµ. ΙΕ, σ. 11308.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης των επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Πρωθυπουργό. τόµ. Η, σ. 5464, 5465.
Παρέµβασή του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων,
κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του
κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη
διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος

Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7122.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106/Α’/24-61987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ 51/Α’/10-4-1997), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΓ, σ. 9398-9400, 9401, 9413, 9414, τόµ. ΙΔ, σ.
10414.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10832.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό
σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11308.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Εγκληµατική ολιγωρία στην αντιµετώπιση της Οικολογικής Καταστροφής στον Σαρωνικό". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11833, 11838, 11850,
11852, 11853.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 202.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 203,
τόµ. Η, σ. 552, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11549.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλοντος, κατόπιν δύο περιβαλλοντικών επεισοδίων στη
Δυτική Θεσσαλονίκη. τόµ. Β, σ. 1463, 1464.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1504.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2284, 2285.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ, σ. 2903.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2978.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και
εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3344.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνι-
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κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3344, 3350, 3351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3564, 3565.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά
µε τον πρωτογενή τοµέα και τους αγρότες. τόµ. ΣΤ, σ.
4089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5401, 5402.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκρηκτική ανάγκη σχολικής στέγης στη Δυτική Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα στον δήµο Κορδελιού-Ευόσµου. τόµ. Η, σ. 5522,
5523, 5524.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επέκταση του µετρό δυτικής Θεσσαλονίκης. τόµ. Η, σ. 5526,
5527, 5528.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει
προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3
του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «περί Ποινικής
ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο την διερεύνηση
των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την
Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ
2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ ΕΔ
2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που
διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την
ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε
το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την
προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου
86 του Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του άρθρου
155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6560.

Παρέµβασή του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων,
κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του
κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη
διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7926, 7927.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΓ, σ. 9707.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Πρώην Στρατόπεδο «Κόδρα»: Ανάδειξη της περιοχής σε υπερτοπικό
πάρκο». τόµ. ΙΓ, σ. 10071, 10072.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10316, 10319, 10322.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σήµα κινδύνου εκπέµπει ο Θερµαϊκός Κόλπος-Επείγει Πρόγραµµα άµεσης δραστικής παρέµβασης». τόµ. ΙΔ, σ. 10737, 10739.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11560, 11561.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Δικαίωµα εξαγοράς κόκκινων δανείων από τον δανειολήπτη Α’ Κατοικίας-Προτιµησιακό καθεστώς». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11657, 11658.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώ-
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σεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2181.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου της Μαρίνας Μεσολογγίου. τόµ. Δ, σ.
2412, 2413.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3024, 3025.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3423, 3424.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3750.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα
του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας
της Αιγύπτου και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3979, 3985.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3984,
3985.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην υδροδότηση του Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας
που απειλούν την υγεία των κατοίκων τους. τόµ. ΣΤ, σ.
4097, 4098.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4723.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5855.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «αντιτίθενται
τοπικές κοινότητες του Δήµου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
στην κατασκευή µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά». τόµ. Θ, σ. 6939, 6940, 6941.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7336.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7986, 7987.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβάθµιση και την αξιοποίηση του αρχαιολογικού πολιτιστικού
προϊόντος του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΙΑ, σ. 8344,
8345.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9728, 9738.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύ-

δρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10486.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «Μαρίνα
Μεσολογγίου». τόµ. ΙΔ, σ. 10730, 10731.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10884.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11126, 11127.
Οµιλία της στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11875.
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 701, 703, 704,
707.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 701,
703, 707, τόµ. Β, σ. 1473, τόµ. Δ, σ. 2973, 2979, 2980,
2984, 2994, 3150, τόµ. ΣΤ, σ. 4600, 4607, τόµ. Ζ, σ.
5383, τόµ. ΙΑ, σ. 8041, 8043, 8110, τόµ. ΙΒ, σ. 8682,
8691, 9096, τόµ. ΙΔ, σ. 10568, 10569, 10576, τόµ. ΙΣΤ, σ.
11432, 11622.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1473.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναθεώρηση στοιχείων ελλείµµατος της χώρας της περιόδου 1995
- 2013 από τη Eurostat. τόµ. Γ, σ. 2060.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών στο κτήριο
Κεράνη. τόµ. Γ, σ. 2061, 2062.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άρση
των εµποδίων για την αξιοποίηση του πρώην αεροδροµίου
του Ελληνικού. τόµ. Γ, σ. 2062, 2063.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων της πρώην ΑΤΕbank, κατά άδικο τρόπο για τους οφειλέτες της. τόµ. Γ, σ. 2063, 2064.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση µεριδιούχων των Συνεταιριστικών Τραπεζών. τόµ. Γ,
σ. 2065.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2979, 2980, 2981, 2984, 2985, 2994,
2995, 2998, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3150, 3151,
3176-3178.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3064,
3065.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη
και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3655, 3658, 3665.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Χ. Παππά, Κ.
Μπαρµπαρούση, Ε. Ευάγγελου Βενιζέλου, Σ. Θεωδωράκη,
Α. Παπαρήγα, Φ. Γεννηµατά και Δ. Κουτσούµπα. τόµ. ΣΤ,
σ. 4237.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ώρα λήξης της συνεδρίασης, τη σειρά και τον χρόνο οµιλίας
των Βουλευτών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών: "Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του
Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών
πολιτικών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του
κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5378.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5383, 5384, 5388, 5389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6997.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7087.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «η Κυβέρνηση
εµποδίζει την επένδυση για την αξιοποίηση του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού». τόµ. ΙΑ, σ. 7876, 7877.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αναξιοποίητα
παραµένουν ακίνητα για τα οποία το Δηµόσιο πληρώνει υψηλά ενοίκια». τόµ. ΙΑ, σ. 7878, 7879.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πώληση
της «Εθνικής Ασφαλιστικής». τόµ. ΙΑ, σ. 7879, 7880.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «είναι έτοιµη η
Εθνική Οικονοµία για µια ενδεχόµενη κατάρρευση της Ευρωζώνης;» τόµ. ΙΑ, σ. 7881, 7882.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων (ΕΛΒΟ).
τόµ. ΙΑ, σ. 7882, 7883.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προτάσεις - αιτήµατα των Δήµων των Μεσογείων ενόψει της διαβούλευσης για την ανανέωση της σύµβασης του Διεθνούς
Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» µε το ελληνικό Δηµόσιο για την περίοδο 2025-2055. τόµ. ΙΑ, σ. 7883,
7884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7923, 7933, 8040, 8041, 8042, 8043,
8045, 8046, 8059, 8061, 8078, 8109, 8110, 8111.
Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".
τόµ. ΙΒ, σ. 8682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη
Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8682, 8691, 8731, 8732.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναγούλη
και Ν. Παπαδόπουλου. τόµ. ΙΒ, σ. 8886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση και
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Απόφασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ,
της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α-Π
2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για
τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000,
ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας
Β ε τρίτα πρόσωπα και Β ε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά Β ε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία
θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση
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της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9096.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του
Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΓ, σ. 9719-9721.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10567, 10568, 10569, 10576, 10577.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10853, 10854.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11428, 11432, 11432.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπόθεση
«Siemens». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11619, 11620.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Οι δεσµεύσεις προς το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (ΔΝΤ) και τα
προαπαιτούµενα της αξιολόγησης χωρίς ενηµέρωση της
Βουλής». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11620, 11621.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Προοπτική
και ανάγκες του Διεθνούς Αερολιµένα Καλαµάτας». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11622, 11623.
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 209,
657, τόµ. Ε, σ. 3403, 3650, τόµ. ΣΤ, σ. 4090, 4606, τόµ. Ζ,
σ. 4806, τόµ. Ι, σ. 7753, 7755, τόµ. ΙΑ, σ. 8037, τόµ. ΙΒ, σ.
8682, τόµ. ΙΓ, σ. 9704, 9893, 9911, τόµ. ΙΕ, σ. 11159,
11186, 11317, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11413, 11561, 11562.
Παρέµβασή του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό
και πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 354, 375, 393, 402.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας
και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 658.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην πληρωµή της ενιαίας ενίσχυσης. τόµ. Γ, σ. 1602.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογίας που αφορά το ΕΣΠΑ, λίγο πριν την
ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: «Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 2373.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2898.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ, σ. 2952, 2981.

Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και
εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4704, 4705.
Αναφορά του στη µνήµη του Ευάγγελου Μπασιάκου. τόµ.
Ζ, σ. 5105.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, µε θέµα: «Ερώτηµα αναφορικά µε το Eurogroup».
τόµ. Η, σ. 5462, 5463.
Επιστολή του µε την οποία ενηµερώνει ότι, ευρισκόµενος
σε αποστολή του κόµµατος του στο εξωτερικό, αδυνατεί να
προσέλθει και να ψηφίσει στη σηµερινή µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και
οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του Κανονισµού της Βουλής
και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «περί Ποινικής ευθύνης
των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2
του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο την διερεύνηση των όσων
εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των
Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ
2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ
2016/118, ΑΒΜ ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν
στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του
Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο
263α Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του
Συντάγµατος και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του
Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6563.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: « Άνευ
προηγουµένου καθυστέρηση στην αξιοποίηση του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και του
συνόλου των χρηµατοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». τόµ. Ι, σ. 7755.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8110.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης
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Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας
για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8724, 8732.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών, εκπρόθεσµων και µη σχετικών µε το
θέµα του σχεδίου νόµου, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «I) Κύρωση και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου
2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Α-Π 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε µε την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας
2014/42/EΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 2201/2003,του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό
(ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά µε το δικαίωµα
πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας
και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος
σύλληψης, καθώς και σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης
τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας
του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας µε τρίτα πρόσωπα και
µε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη
θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά µε τα δικαιώµατα,
την υποστήριξη και την προστασία θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου». τόµ. ΙΒ, σ. 9133.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης επί του διανεµηθέντος
πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α
Π.Κ. και τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν.
2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση». τόµ. ΙΓ, σ. 9856, 9857.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο
142Α του Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση του Σώµατος σχετικά µε τις εξελίξεις στη διαπραγµάτευση για το Κυπριακό ζήτηµα. τόµ. ΙΔ, σ. 10096.
Οµιλία του σύµφωνα µε το άρθρο 51 παρ. 4 του Κανονισµού της Βουλής, σχετικά µε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας
µεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας, για την πρόσβαση
στο υλικό του «Φακέλου της Κύπρου». τόµ. ΙΔ, σ. 10142.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της Ελληνικής

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10550.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11306, 11316,
11317.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11557.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11884.
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό και
πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 349-352, 353, 354, 358, 391, 392, 393, 394,
396, 397, 398, 403, 404, 405.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε θέµα: "Κυβερνητική µεταβολή", µε την οποία
γνωστοποιεί τα Π.Δ. 124/5-11-2016 (ΦΕΚ 209/5-11-2016)
και 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/5-11-2016), περί αποδοχής
της παραίτησης και διορισµού µελών της Κυβέρνησης. τόµ.
Β, σ. 1583-1586.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής. αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ, σ. 1880-1882.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3179, 3180, 3181-3183, 3184.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη
και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3452.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
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της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά
µε τον πρωτογενή τοµέα και τους αγρότες. τόµ. ΣΤ, σ.
4054-4056, 4057-4059, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4600-4602, 4603-4605, 4607, 4608,
4609.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη διαφθορά στην Ελλάδα. τόµ. Ζ, σ. 48924895, 4896, 4897.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την αύξηση των φαινοµένων της βίας και την
έξαρση της εγκληµατικότητας. τόµ. Ζ, σ. 5075-5078, 5079,
5080, 5081, 5082, 5083, 5084.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5084,
τόµ. Η, σ. 5463, τόµ. Ι, σ. 7346, 7347, τόµ. ΙΑ, σ. 8103,
τόµ. ΙΕ, σ. 11150.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, µε θέµα: «Ερώτηµα αναφορικά µε το Eurogroup». τόµ.
Η, σ. 5461, 5462, 5463, 5466, 5467.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, µε θέµα: «Προβλήµατα στο χώρο της Υγείας». τόµ. Η, σ.
6214, 6215, 6216, 6218.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6546, 6547, 6548, 6549.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,

και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7125-7127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7346, 7347,
7349, 7351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8095, 8096, 8097, 8098-8100, 8102,
8103.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Βουλής, αφιερωµένη στη µνήµη του πρώην Πρωθυπουργού και Επιτίµου
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. τόµ. ΙΒ, σ. 8587.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του
Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΓ, σ. 9677-9681, 9686, 9704, 9706, 9708, 9709,
9710, 9711, 9712, 9713.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9890.
Οµιλία του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο 142Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση
του Σώµατος σχετικά µε τις εξελίξεις στη διαπραγµάτευση
για το Κυπριακό ζήτηµα. τόµ. ΙΔ, σ. 10081-10083, 10097,
10098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10827-10830, 10835, 10836, 10838.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11147-11149, 11150.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11909-11911.
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2627,
τόµ. Ε, σ. 3650.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2971.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3536-3538, 3630, 3639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7998, 7999.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11898.
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Κύρωση της Συµφωνίας των Παρισίων στη
Σύµβαση-Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική
αλλαγή". τόµ. Α, σ. 17.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τιµή ζώνης των ακινήτων που ανήκουν στα διοικητικά όρια του Δήµου Τροιζηνίας - Μεθάνων. τόµ. Α, σ. 78, 79.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον «επαναπατρισµό αποβλήτων υδραργύρου από τον Ασπρόπυργο
στη Γερµανία». τόµ. Β, σ. 1017.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
για άµεση επίλυση του προβλήµατος της διαχείρισης των απορριµµάτων στην Κέρκυρα. τόµ. Β, σ. 1462, 1463.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1463,
τόµ. Γ, σ. 1890, τόµ. Η, σ. 5514, 5515, τόµ. Ι, σ. 7776.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλοντος, κατόπιν δύο περιβαλλοντικών επεισοδίων στη
Δυτική Θεσσαλονίκη. τόµ. Β, σ. 1464, 1465.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. τόµ. Β, σ. 1585.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. τόµ. Β, σ. 1586.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,2,3 και 4 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ. Δ,
σ. 2703.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2956.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φω-
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τεινής Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά
µε τον πρωτογενή τοµέα και τους αγρότες. τόµ. ΣΤ, σ.
4081, 4082, 4092.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ελληνοποίηση προϊόντων ζωικής προέλευσης. τόµ. ΣΤ, σ. 4442,
4443.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων δράσης για την αντιµετώπιση της γρίπης των πτηνών.
τόµ. ΣΤ, σ. 4444, 4445.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση στο 100% των αγροτών και των κτηνοτρόφων της
Λέσβου για τις µεγάλες ζηµιές από τον χιονιά και τον παγετό. τόµ. ΣΤ, σ. 4445, 4446, 4447.
Αναφορά του στη µνήµη του Ευάγγελου Μπασιάκου. τόµ.
Ζ, σ. 5105.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην εφαρµογή του Μέτρου 11 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στη Βιολογική Κτηνοτροφία. τόµ. Η, σ. 5513, 5514.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: « Άνευ
προηγουµένου καθυστέρηση στην αξιοποίηση του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και του
συνόλου των χρηµατοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». τόµ. Ι, σ. 7771, 7772, 7776.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση
πληρωµή των δικαιούχων παραγωγών βιολογικής γεωργίας
- κτηνοτροφίας του Νοµού Κιλκίς. τόµ. ΙΑ, σ. 7871, 7872.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαίρεση
του Έβρου και της Σαµοθράκης από την έκτακτη ενίσχυση
σε παραγωγούς γάλακτος σε νησιά που αντιµετωπίζουν
προβλήµατα λόγω µεταναστευτικών ροών. τόµ. ΙΑ, σ. 7872,
7874.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πότε θα
γίνουν οι πληρωµές της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. τόµ. ΙΑ, σ. 7875, 7875.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας οδηγών και συνοδών του
ΥΠΑΑΤ. τόµ. ΙΒ, σ. 8627.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιδότηση των βιοκαλλιεργητών. τόµ. ΙΒ, σ. 8878, 8879.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αντί για µέτρα στήριξης της ελληνικής κτηνοτροφίας, εξαίρεση των
σύνθετων ζωοτροφών από τη µείωση του ΦΠΑ». τόµ. ΙΔ, σ.
10147, 10148.
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 919.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Επίσηµες καταγγελίες και "σκιές" στη διαχείριση του προσφυγικού». τόµ. Β, σ. 1037.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονι-

σµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2655.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3077.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5363-5365, 5370, 5431.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6498.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». τόµ. ΙΒ, σ. 8654.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
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τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9868.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11558.
Φ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Παρέµβασή του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς και την επιρροή τους στο θεσµικό
και πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους.
τόµ. Α, σ. 352, 357.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης». τόµ. Β, σ.
1469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1469, 1483, 1486, 1500, 1501, 1502, 1504,
1519.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1469,
1504, τόµ. Ε, σ. 3718, τόµ. ΣΤ, σ. 4573, τόµ. Ζ, σ. 5396,
τόµ. Η, σ. 5562, 6242, 6244, τόµ. Θ, σ. 6285, 6968, 6972,
7023, τόµ. ΙΔ, σ. 10733.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος, τόµ. Β, σ. 1504,
τόµ. Θ, σ. 6289, 6973.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. τόµ. Β, σ. 1586.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάπλαση του ρέµατος Πικροδάφνης στο Νοµό Αττικής. τόµ. Δ, σ.
2800, 2801.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3086, 3087.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3718-3720, 3723, 3776.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλή-

ρωση των έργων στη Μεσοχώρα του Νοµού Τρικάλων. τόµ.
ΣΤ, σ. 4438, 4439.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4571-4573.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις «κυβερνητικές ευθύνες από την ανάρτηση των δασικών χαρτών».
τόµ. ΣΤ, σ. 4681, 4683.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη «διακοπή
ανάρτησης δασικών χαρτών». τόµ. ΣΤ, σ. 4684, 4685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών». τόµ. Ζ, σ.
4954.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5398.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αυτεπάγγελτη διόρθωση λαθών της Διοίκησης στους αναρτηθέντες
δασικούς χάρτες της Ηλείας. τόµ. Η, σ. 5566, 5567, 5568.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά µε τα προβλήµατα από την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών. τόµ. Η, σ. 5964, 5966, 5967.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Σε αδιέξοδο η ενέργεια, κίνδυνοι για την κοινωνία και τη εθνική οικονοµία». τόµ. Η, σ. 6239, 6240, 6241, 6242-6244.
Οµιλία του στο σχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα των Ανανεώσιµων
Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6278, 6285-6288, 6289, 6296, 6298,
6301, 6302.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και
επ. του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.
3126/2003 «περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ
ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ
ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους
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ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη
Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος
και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6487.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σοβαρό
πρόβληµα επιβίωσης χιλίων οικογενειών στο νότιο Πήλιο.
τόµ. Θ, σ. 6937, 6938, 6939.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «αντιτίθενται
τοπικές κοινότητες του Δήµου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
στην κατασκευή µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά». τόµ. Θ, σ. 6939, 6941.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: « Όχι στην
καύση αποβλήτων στην ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Βόλου». τόµ. Θ,
σ. 6942, 6943.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους δασικούς χάρτες της Αττικής. τόµ. Θ, σ. 6945, 6946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6958, 6968, 6970,
6971, 6972, 6973, 6976, 6978, 6979, 6980, 6989, 6993,
7010, 7011, 7021-7023.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µονάδα επεξεργασίας υποπροϊόντων κρέατος στους Αγίους Θεοδώρους Λεχαινών Ηλείας. τόµ. Ι, σ. 7740, 7741, 7742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση και
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη Σύµβαση της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νοµιµοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήµευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και για τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ενσωµάτωση της Απόφασης Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ,
της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε Β ε την Α-Π
2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, ΙΙ) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυµα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη Β έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για
τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαΒ ικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 1347/2000,
ΙΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης καθώς και σχετικά Β ε το
δικαίωµα ενηµέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και µε το δικαίωµα επικοινωνίας
Β ε τρίτα πρόσωπα και Β ε προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά Β ε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία
θυµάτων της εγκληµατικότητας και για την αντικατάσταση

της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9111, 9113.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΓ, σ. 9684.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10457, 10460.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις σοβαρές
διαστάσεις του θέµατος των µεδουσών σε Κορινθιακό και
Πατραϊκό κόλπο. τόµ. ΙΔ, σ. 10733, 10734, 10735.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11720, 11722, 11723.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Προστασία
γεωτόπου Πικερµίου Αττικής". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11978, 11979.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Ανεπαρκής αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήµατος στον Δήµο
Κορδελιού-Ευόσµου". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11981, 11982.
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτικών. τόµ. Α, σ. 70, 71.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα ξενόγλωσσα σχολικά βιβλία που είναι επί πληρωµή σε όλα τα
δηµόσια λύκεια. τόµ. Α, σ. 72, 73.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα επαγγελµατικά λύκεια της
χώρας. τόµ. Α, σ. 633, 634.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. τόµ. Β, σ. 1584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3085.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και
εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3318.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4794, 4808, 4812,
4813, 4819, 4828, 4831, 4832, 4840, 4851, 4852, 48564858.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και οι Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
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Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και
επ. του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.
3126/2003 «περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ
ΕΔ 2014/42, ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ
ΑΔ 2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους
ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη
Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος
και της παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7992, 7993, 7994.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8001,
τόµ. ΙΕ, σ. 10791, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8423,
8424, 8427.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο
142Α του Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση του Σώµατος σχετικά µε τις εξελίξεις στη διαπραγµάτευση για το Κυπριακό ζήτηµα. τόµ. ΙΔ, σ. 10095, 10096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10211.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10786, 10790.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 10845,
10847, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11452.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10877.
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 385.

ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 666, 721, 722.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 841.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί
του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ.
4140, 4141.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4928,
τόµ. Θ, σ. 6578, 6616.
Οµιλία του για την άρση της ασυλίας του. τόµ. Η, σ. 5982.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των τελών που
συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς
πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις".
τόµ. Θ, σ. 6576-6578, 6618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7315.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10784, 10784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11511.
ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 820.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3725.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλε-
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κτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3826.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της
νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων,
καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 25 Ιανουαρίου του
2017. τόµ. ΣΤ, σ. 4630.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακραία κατάσταση των νησιών του Βορείου Αιγαίου, λόγω
αυξηµένων µεταναστευτικών ροών. τόµ. Η, σ. 5478, 5492,
5493.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10315.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11044, 11181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11425.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, α) µε
θέµα: «Αρνητικές εξελίξεις στην επένδυση της "Eldorado
Gold" στη Χαλκιδική» και β) µε θέµα: «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση προόδου εργασιών της εταιρείας "Ελληνικός
Χρυσός"». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11659, 11660, 11662, 11663.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 637,
641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 641, 651, 653655, 656, 657, 664, 665, 667, 668, 671, 672, 675, 687,
688, 692, 696, 708, 731, 733, 735, 740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4806.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10787.
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Αθανασίου Παπαδόπουλου και Νικολάου
Βούτση. τόµ. Α, σ. 410.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση δηµοπράτησης του δρόµου Πατρών-Πύργου. τόµ. Α, σ.
628, 629, 630.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
"Το Ποτάµι", κ. Σταύρου Θεοδωράκη, προς τον Πρόεδρο
της Βουλής, κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει
ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κινήµατος. τόµ. Α, σ. 739.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραβίαση του Συντάγµατος για µη υποχρεωτική αποχώρηση ανωτάτων δικαστικών λειτουργών. τόµ. Β, σ. 982, 983.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 2152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2873.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017". τόµ. Δ, σ. 3141.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, συνυπογραφόµενη από Βουλευτή, προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία δηλώνουν ότι ο Βουλευτής προσχωρεί και εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΣΤ, σ. 4231.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4510,
τόµ. Ζ, σ. 5383, τόµ. ΙΑ, σ. 8419, τόµ. ΙΔ, σ. 10735, τόµ. ΙΕ,
σ. 10875, 11147, 11151, 11161, 11169, 11175, τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11452.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4822.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. Ζ, σ. 4822.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση του έργου επέκτασης της διώρυγας του ποταµού Πηνειού στη Δυτική Αχαΐα. τόµ. Ζ, σ. 5100, 5101, 5102.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
Ευάγγελου Μπασιάκου. τόµ. Ζ, σ. 5100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5404, 5405.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Εργαζόµενοι και συνταξιούχοι βιώνουν καθηµερινά τα κενά και τα
βάρη του νέου ασφαλιστικού». τόµ. Η, σ. 5691.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προσλήψεις στον κλάδο φύλαξης αρχαιολογικών χώρων και µουσείων. τόµ. Θ, σ. 6834, 6835.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7004, 7007.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 7009,
τόµ. ΙΕ, σ. 11177, 11178, 11181, 11182, 11183, 11185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7307, 7308,
7309.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Η αυτοδιοίκηση στο στόχαστρο της Κυβέρνησης». τόµ. Ι, σ. 7812.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7898.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης», µε τη
διαδικασία του επείγοντος. τόµ. ΙΑ, σ. 8418.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8418,
8419, 8420.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση ανάγκη της κατασκευής του Εµπορικού Λιµανιού της Πάτρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8673, 8674.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση της τροποποιηµένης
Συµφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας
για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8733.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Δραµατικές
ελλείψεις του ΕΚΑΒ στα νησιά της Χώρας µας». τόµ. ΙΔ, σ.
10292, 10293, 10294, 10295.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Θα "βαλτώσουν" και φέτος οι ανασκαφές στην Αρχαία Ελίκη;» τόµ. ΙΔ,
σ. 10735, 10736.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10880.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11030, 11031, 11033, 11102, 11103,
11120, 11140, 11147, 11160, 11173, 11176, 11177,
11178, 11183, 11185.
Οµιλία του επί της ενστάσεως συνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: «Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώ-

µατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11452.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Οι Τοπικές
Οµάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) στα "αζήτητα" από τους ιατρούς;»
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11673, 11674.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει, συµφωνεί και εκτελεί τη
χρεοκοπία της ΔΕΗ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11994.
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 830, 831, 909, 921.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 909,
915, τόµ. Γ, σ. 1616, τόµ. Δ, σ. 3112, 3114, τόµ. Ε, σ.
3329, 3342, 3361, 3363, 3372, 3376, 3385, 3409, 3426,
τόµ. Ζ, σ. 5031, 5032, 5033, 5043, τόµ. ΙΑ, σ. 8027, 8463,
τόµ. ΙΒ, σ. 8641, 8643, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11530, 11562, 11699.
Οµιιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συνδικαλιστικές διώξεις στο Γηροκοµείο Αθηνών. τόµ. Δ, σ. 2688,
2689.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3113, 3114.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3323, 3324, 3325, 3326, 3329,
3342, 3343, 3344, 3361, 3362, 3363, 3372, 3373, 3379,
3385, 3386, 3393, 3409, 3411, 3414, 3421, 3422, 3426.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3343,
3344, τόµ. ΙΑ, σ. 8464.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα Κέντρα
Κοινότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. τόµ. Ε, σ.
3933, 3934.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις πολιτικές
της πολιτείας για τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες
και την αντιµετώπιση του δηµογραφικού ζητήµατος της χώρας. τόµ. Ε, σ. 3944, 3945, 3946.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί
του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ.
4123.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα σοβαρά
προβλήµατα λειτουργίας του Ιδρύµατος «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» λόγω της κρατικής υποχρηµατοδότησης. τόµ. Ζ, σ.
4917, 4918.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5023, 5032, 5033, 5043, 5044, 5045, 5046, 5065.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5829,
5833.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8021, 8022, 8023, 8027.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: "Υπεξαίρεση
στην οικονοµική διαχείριση του Θεραπευτηρίου Χρόνιων
Παθήσεων Δράµας". τόµ. ΙΑ, σ. 8466, 8467.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». τόµ. ΙΒ, σ. 8630, 8645, 86578659, 8666.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναγούλη
και Ν. Παπαδόπουλου. τόµ. ΙΒ, σ. 8885.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση εφαρµογή της ΚΥΑ περί οικονοµικής ενίσχυσης ΑµεΑ και
στους ασφαλισµένους του Δηµοσίου. τόµ. ΙΓ, σ. 9395,
9696.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας και το σχέδιο κλεισίµατος του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Παίδων Σκαραµαγκά. τόµ. ΙΔ, σ.
10146, 10147.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10444.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναλειτουργία της Παιδικής Στέγης « Κρώσφηλδ». τόµ. ΙΕ, σ.
11386, 11387.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11453, 11459, 11529, 11530, 11562.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και
οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου και άλλων
στελεχών και λειτουργών, σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11918.
Χ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2627,
τόµ. ΣΤ, σ. 4509, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11649, 11655, 11656.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης

µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2628.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε το άρθρο 67
παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Δ, σ.
2865.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2935.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία η Κυβέρνηση διογκώνει συνεχώς
το Δηµόσιο». τόµ. ΣΤ, σ. 4509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5037.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ώρα λήξης της συνεδρίασης, τη σειρά και τον χρόνο οµιλίας
των Βουλευτών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών: "Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του
Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών
πολιτικών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του
κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Συµπληρωµατικά Μέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5400, 5401.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7987, 7988.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας
για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ, σ. 8766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθ-
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µίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10770.
Αναφορά του στην Ηµέρα Εθνικής Μνήµης για την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισµού. τόµ. ΙΣΤ, σ.
11649, 11655, 11656.
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 661,
τόµ. Γ, σ. 2337, 2347, 2356, 2357, τόµ. Δ, σ. 2627, 3022,
τόµ. Θ, σ. 6254, 6595, τόµ. ΙΓ, σ. 10053, 10068, τόµ. ΙΕ, σ.
10767.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 662, 664.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
παράτασης ολοκλήρωσης έργων του προγράµµατος «Ενίσχυση µικροµεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς µεταποίησης, τουρισµού, εµπορίου-υπηρεσιών». τόµ. Β, σ. 1224.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. τόµ. Β, σ. 1585.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης. τόµ. Β, σ. 1586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2342,
2345-2347, 2356, 2357, 2371, 2372, 2373.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογίας που αφορά το ΕΣΠΑ, λίγο πριν την
ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: «Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 2372,
2373.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού

Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2626, 2631,
2635, 2665, 2666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3022-3024.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του Καπετανάκειου
Σχολείου στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. Ε, σ. 3616, 3617.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πάταξη του λαθρεµπορίου καυσίµων στα πρατήρια. τόµ. Ε, σ. 3618, 3619.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
του έργου β’ φάσης της επέκτασης δικτύου διανοµής τηλεθέρµανσης στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. τόµ. Ε, σ. 3620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3750.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ). τόµ. Ε, σ. 4043, 4044.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
αδειών για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
τόµ. ΣΤ, σ. 4447, 4448.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
των έργων και των µελετών για το 5ο ΣΕΣ (ΕΣΠΑ) στο Νοµό Φλώρινας. τόµ. ΣΤ, σ. 4449, 4450.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
του ποσοστού ανεργίας στη Μαγνησία εξαιτίας της αποβιοµηχάνισης. τόµ. Θ, σ. 6252, 6253, 6254.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
έργων αποχετευτικών δικτύων και επεξεργασίας λυµάτων
Κοντοβάζαινας, Λεβιδίου και Καλλιανίου Αρκαδίας. τόµ. Θ,
σ. 6254, 6255, 6256.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των
τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6595.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντικατάσταση - επέκταση του υπάρχοντος φθαρµένου δικτύου ύδρευσης της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Θ, σ. 6838.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία "Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7224,
7231, 7243, 7248, 7250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7285, 7286,
7293.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7940, 7941, 7947, 8050.
Οµιλία του σε επερώτηση µε θέµα: «Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». τόµ.
ΙΓ, σ. 10053, 10054-10057, 10067, 10068.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10767.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11526.
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ)
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 171,
τόµ. Δ, σ. 2811, 2812, τόµ. Ι, σ. 7205, τόµ. ΙΑ, σ. 8037.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 199, 200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2353,
2354.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 2809, 2811, 2812.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3408, 3409.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3840.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «στον αυτόµατο πιλότο οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Μεγάλη µείωση εσόδων και διεύρυνση των ελλειµµάτων». τόµ. Η, σ.
5979, 5980, 5981.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα ελλείµµατα στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. τόµ. Ι, σ. 7204,
7205, 7206, 7207.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7957, 7958.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7958.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιο-

νοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8041, 8042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10788.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11510.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφασίζει, συµφωνεί και εκτελεί τη
χρεοκοπία της ΔΕΗ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11991, 11995.
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 668, 716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3015.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 65 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη
και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3456.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3687,
τόµ. Η, σ. 6233, 6234, τόµ. ΙΒ, σ. 8624, τόµ. ΙΕ, σ. 11034.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρύθµιση θεµάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4828.
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Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Σε αδιέξοδο η ενέργεια, κίνδυνοι για την κοινωνία και τη εθνική οικονοµία». τόµ. Η, σ. 6236.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «είναι έτοιµη η
Εθνική Οικονοµία για µια ενδεχόµενη κατάρρευση της Ευρωζώνης;» τόµ. ΙΑ, σ. 7881.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 8147.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». τόµ. ΙΒ, σ. 8652.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9551.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου «για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και
τον ν. 1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο
πλαίσιο σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην από 10-3-2017 πρόταση», και λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού µε µυστική ψηφοφορία (άρθρο 86 του Συντάγµατος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β. και άρθρα του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών») τόµ. ΙΓ, σ. 9899.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10778.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση εκπρόθεσµων τροπολογιών και µη σχετικών µε το
θέµα του σχεδίου νόµου, κατά τη συζήτηση επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10778.
Οµιλία του επί της ενστάσεως συνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: «Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11034.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11034, 11098.

ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2014" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Γ, σ. 1866, 1867.
Οµιλία του επί της κατάθεσης από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Χουλιαράκη του κρατικού προϋπολογισµού του 2017. τόµ. Γ, σ. 1903.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3123-3125, 3126.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3130,
τόµ. ΙΓ, σ. 9714.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8081, 8083, 8084.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του
Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΓ, σ. 9714-9716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10578, 10579, 10583.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Αθανασίου Παπαδόπουλου και Νικολάου Βούτση. τόµ. Α,
σ. 411.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 672, 679, 680, τόµ. Β, σ. 1022, 1023, 1587,
1588, 1590, τόµ. Γ, σ. 1622, 1623, 1879, 1882, 1883,
1884, 1885, 1889, 1929, 1937, 1942, 1943, 1944, 2246,
2247, 2250, 2252, τόµ. Δ, σ. 2773, 2774, 2776, 2915,
2917, 2918, 2919, 2924, 2925, 2926, 2927, 2930, 3018,
3022, 3026, 3119, 3123, 3167, τόµ. Ε, σ. 3353, 3355,
3356, 3359, 3360, 3361, 3363, 3416, 3417, 3419, 3421,
3422, 3424, 3425, 3426, 3615, 3617, 3621, 3623, 3626,
3629, 3788, 3790, 3791, 3793, 3819, 3823, 4044, 4045,
τόµ. ΣΤ, σ. 4068, 4510, 4511, 4515, 4516, 4518, 4520,
4521, 4646, 4649, 4650, 4652, τόµ. Ζ, σ. 4844, 4850,
4851, 4858, 4898, 4899, 4902, 4903, 4906, 4907, 4909,
4910, 5031, 5032, 5033, 5042, 5044, 5431, τόµ. Η, σ.
5611, 5619, 5622, 5794, 5798, 5799, 5802, 5803, 5808,
5809, 6211, 6213, 6214, 6216, 6217, 6220, τόµ. Θ, σ.
6262, 6263, 6267, 6268, 6269, 6270, 6271, 6272, 6273,
6657, 6659, 6661, 6668, 6670, 6671, 6965, 6966, 6968,
6972, 6973, 6974, 6976, 6978, 6979, 6980, 6981, 6983,
6984, 6987, 6988, 6989, 6991, τόµ. Ι, σ. 7357, 7761,
7766, 7768, 7770, 7773, 7774, 7775, 7776, 7811, 7812,
7813, 7814, 7815, 7816, 7821, 7822, 7823, 7824, 7825,
τόµ. ΙΑ, σ. 7910, 7911, 7912, 7913, 7914, 7915, 7917,
7918, 7924, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8463,
8464, 8467, 8471, 8473, 8475, τόµ. ΙΒ, σ. 8701, 8702,
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8705, 9128, 9130, 9131, 9132, 9135, 9136, τόµ. ΙΓ, σ.
9390, 9391, 9392, 9394, 9396, 9442, 9444, 9445, 9446,
9448, 9673, 9727, 9728, 9731, 9732, 9736, 9878, 9880,
9882, 9883, 9889, 9890, 9891, 9892, 9893, 10050,
10051, 10053, 10057, 10059, 10061, 10062, 10065, τόµ.
ΙΔ, σ. 10099, 10100, 10143, τόµ. ΙΕ, σ. 10874, 10875,
10880, 10882, 10884, 10886, 10889, 11050, 11051,
11052, 11053, 11055, 11125, 11126, 11129, 11135,
11136, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11447, 11450, 11451, 11452, 11453,
11454, 11462, 11463, 11466, 11467, 11682, 11684,
11685, 11686, 11687, 11688, 11690, 11691, 11692,
11693, 11694, 11859, 11864, 11868, 11869, 11870,
11871, 11872, 11873
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) στην ειδική συνεδρίαση της
Ολοµέλειας της Βουλής. αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης
και τιµής για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ, σ.
1879.
Συλλυπητήρια αναφορά της (Προεδρεύουσα) για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας
Κωστή Στεφανόπουλου. τόµ. Γ, σ. 1903.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3001, 3002, 3003.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ολοκλήρωση των εξατοµικευµένων εκτιµήσεων του ΕΛΓΑ στους θεοµηνιόπληκτους της Ηλείας. τόµ.
Ε, σ. 3621.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την «προστασία των πολιτών από το ενδεχόµενο
απάτης και διασποράς ψευδών ειδήσεων από τον Αρτέµη
Σώρρα». τόµ. Ε, σ. 3624.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί της ζητηθείσας παράτασης της προθεσµίας λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής
για τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των
πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα
της χώρας, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 144 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια έχει ορίσει προθεσµία υποβολής του Πορίσµατός
της µέχρι και την 16η Ιανουαρίου 2017. τόµ. Ε, σ. 4044,
4045, 4046.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Χ. Παππά, Κ.
Μπαρµπαρούση, Ε. Ευάγγελου Βενιζέλου, Σ. Θεωδωράκη,
Α. Παπαρήγα, Φ. Γεννηµατά και Δ. Κουτσούµπα. τόµ. ΣΤ,
σ. 4235.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) στην Ειδική Συνεδρίαση της
Ολοµέλειας της Βουλής µε θέµα: «Αιτήµατα και προτεραιότητες για την ισότητα των φύλων σε έναν κόσµο που αλλάζει: Υγεία, Εργασία και Έµφυλη Βία». τόµ. Η, σ. 56115613.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων του ν. 4387/2016 και
άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5794, 5798, 5799, 5800.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµης τροπολογίας σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαι-

σίου για εταιρική σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της αφενός και της
Μογγολίας αφετέρου». τόµ. Θ, σ. 6672, 6673, 6674.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στην 17η Μαΐου, Διεθνή
Ηµέρα κατά της Οµοφοβίας. τόµ. ΙΑ, σ. 7918.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στην τροµοκρατική ενέργεια ενάντια στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήµο και καταδίκη αυτής. τόµ. ΙΑ, σ. 8429.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις υπέρογκες χρεώσεις σε λογαριασµούς της
ΔΕΗ. τόµ. ΙΑ, σ. 8473.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου
του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου". τόµ. ΙΓ, σ. 9723.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονοµή
συντάξεων, αλαλούµ µε τις εισφορές και τα µπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11692.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ)
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 390,
τόµ. Β, σ. 833, 941, 1541, 1563, τόµ. Ε, σ. 3395, 3396,
τόµ. Ζ, σ. 5012, 5013, τόµ. Η, σ. 5814, 5815, τόµ. Θ, σ.
6525, τόµ. ΙΑ, σ. 8104, 8106, 8363, τόµ. ΙΒ, σ. 8643, τόµ.
ΙΕ, σ. 10839, 11379, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11417, 11545, 11565,
11568, 11692.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 805-807, 830, 895, 896,
942.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Το ασφαλιστικό δεν λύνεται µε περικοπές, ψέµατα και προπαγάνδα».
τόµ. Β, σ. 1541, 1548, 1549, 1563, 1564.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1,2,3 και 4 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της
Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ii) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα άρ. 22, 23, 30, 31
παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, iii) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία
του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του
Συµβουλίου και iv) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας
και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης». τόµ. Δ,
σ. 2712.
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Αναφορά της στο διάγγελµα του Πρωθυπουργού, µε το οποίο ανακοίνωσε τη διανοµή του πλεονάσµατος στους χαµηλοσυνταξιούχους, καθώς και την αναστολή του ΦΠΑ στα
νησιά τα οποία πλήττονται από το προσφυγικό, καλύπτοντας έτσι όλο το πλεόνασµα του 2016, το οποίο είχε κερδίσει ο Προϋπολογισµός του 2016. τόµ. Δ, σ. 3026, 3038.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 3037, 3038, 3039.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3315-3317, 3384, 3386, 3395, 3396.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη συµµετοχή εκπροσώπων των ασφαλισµένων στο Διοικητικό Συµβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Ζ,
σ. 4771, 4772, 4773.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ.
5023, 5044, 5063.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής µε θέµα: «Αιτήµατα και προτεραιότητες για την ισότητα των φύλων σε έναν κόσµο που αλλάζει: Υγεία, Εργασία και Έµφυλη Βία». τόµ. Η, σ. 5617.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρωτοφανή καθυστέρηση στην απονοµή νέων συντάξεων. τόµ. Η,
σ. 5674.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή του ασφαλιστικού νόµου για τα «µπλοκάκια» µέχρι την
άρση των αδικιών που προκαλούνται από τη στρεβλή εφαρµογή του. τόµ. Η, σ. 5676, 5677, 5678.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5813,
5815.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5815.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Σε αδιέξοδο η ενέργεια, κίνδυνοι για την κοινωνία και τη εθνική οικονοµία». τόµ. Η, σ. 6224.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Μέτρα µείωσης
του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρµόνιση της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6391.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο

την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6525.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον επανακαθορισµό των εισακτέων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε
βάση ακαδηµαϊκά και ορθολογικά κριτήρια. τόµ. Θ, σ.
6653, 6654, 6655.
Οµιλία της στη συζήτηση α) επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας,
και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας κατά τα έτη
1997-2014 και β) επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δηµόσιας υγείας από το 1996
µέχρι σήµερα. τόµ. Ι, σ. 7066, 7067.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση προτάσεων ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Εξωδικαστικός µηχανισµός στήριξης οφειλών επιχειρήσεων". τόµ. Ι, σ. 7342.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7920, 7921.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης". τόµ. ΙΑ, σ. 8401,
8402.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις νέες περικοπές συντάξεων στους συνταξιούχους αγρότες και µη,
που απασχολούνται σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις. τόµ. ΙΒ,
σ. 8625, 8626.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». τόµ. ΙΒ, σ. 8628, 8634.
Οµιλία της σε τρεις συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, µε θέµα: i) "Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για όσους αναµένουν τη
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σύνταξή τους και χάνονται οι διαθέσιµοι πόροι", ii) "Με τον
νόµο του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπονται ευτελείς συντάξεις, ενώ παραµένουν και εκατοντάδες χιλιάδες σε εκκρεµότητα", και
iii) σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων
και την απώλεια πόρων για την κοινωνική ασφάλιση. τόµ.
ΙΔ, σ. 10152, 10154.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10747, 10757.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση εκπρόθεσµων τροπολογιών και µη σχετικών µε το
θέµα του σχεδίου νόµου, κατά τη συζήτηση επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
10757.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10823, 10855.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία και ασφάλεια των κατοίκων των Αχαρνών. τόµ. ΙΕ, σ.
11379, 11380.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11417-11419, 11532, 11543, 11545, 11568.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων, αλαλούµ µε
τις εισφορές και τα µπλοκάκια, διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11678, 11679, 11692, 11700.
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση ανάγκη λειτουργίας του αερολιµένα της Νέας Αγχιάλου και
τη διενέργεια τακτικών διεθνών πτήσεων σε µόνιµη βάση.
τόµ. Α, σ. 76, 77, 78.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 201.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 78.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ανασχεδιασµού των δροµολογίων της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» για την
κάλυψη της Πελοποννήσου. τόµ. Β, σ. 882, 883.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον σχεδιασµό για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και το χρονοδιάγραµµα υπογραφής των συµβάσεων από το Υπουργείο
Εργασίας για την µετακίνηση των ΑµεΑ και των ευπαθών οµάδων για το 2016. τόµ. Β, σ. 1225, 1226, 1227.
Παρέµβασή της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την
«προκλητική» διάθεση 5,4 εκ. ευρώ από εθνικούς πόρους
για την υλοποίηση δύο συµβάσεων επικαιροποίησης τεχνικών προδιαγραφών. τόµ. Β, σ. 1232.
Παραίτησή της από τη θέση της Υφυπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων. τόµ. Β, σ. 1585.
Ψ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Επίσηµες

καταγγελίες και "σκιές" στη διαχείριση του προσφυγικού».
τόµ. Β, σ. 1039, 1040.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος
Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1613, 1624, 1706.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών
συµβάσεων, κατά την από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
περί συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επίδειξης µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους
(Vehicule Aerien de Combat sans Pilote, UCAV)", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που
αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
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Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - AMSCC)", και γ) "Κύρωση της Τεχνικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ µέρους της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας, τον Υπουργό Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεµβούργου, τον Υπουργό Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά µε την στελέχωση, χρηµατοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου
EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώµα), Σώµα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1613.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1706,
τόµ. Θ, σ. 6527, τόµ. ΙΑ, σ. 8003, τόµ. ΙΔ, σ. 10172,
10173, 10177, 10222, τόµ. ΙΕ, σ. 10836, 11321.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017". τόµ. Δ, σ. 2924, 2925.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και
εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016(Α’85) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα
του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας
της Αιγύπτου και άλλες διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3980.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι
Βουλευτές του Κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, µε αντικείµενο
την διερεύνηση των όσων εκτίθενται στην ανωτέρω πρότασή τους προς την Βουλή των Ελλήνων, µε την οποία αναφέρονται στις µε αριθ. ΑΒΜ ΕΔ 2015/158, ΑΒΜ ΕΔ 2014/42,
ΑΒΜ ΕΔ 2014/105, ΑΒΜ ΕΔ 2016/118, ΑΒΜ ΑΔ
2013/125, ΑΒΜ ΕΔ 2013/255 συναφείς µεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της απιστίας στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου (άρθρο
256 Π.Κ. σε συνδυασµό µε το άρθρο 263α Π.Κ. και τον ν.
1608/1950) και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα (σύµφωνα µε το ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο
σύναψης συµβάσεων εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και σύµφωνα µε τα διαλαµβα-

νόµενα στην πρόταση, µε την προβλεπόµενη πλειοψηφία
της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος και της
παραγράφου 9 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6527.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8003.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Κύρωση της τροποποιηµένης Συµφωνίας
για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο». τόµ. ΙΒ, σ. 8758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9545, 9559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών
έργων και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού". τόµ. ΙΔ, σ. 10171, 10172, 10173,
10222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα
στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 11255, 11256,
11257.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση
της εµπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου
Καµµένου και άλλων στελεχών, και λειτουργών σε εκκρεµή
δικαστική υπόθεση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11907, 11908.
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκλογή του στο αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής για
την Β’ Σύνοδο της ΙΖ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 14.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Αθανασίου Παπαδόπουλου και Νικολάου Βούτση. τόµ. Α,
σ. 415.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Επίσηµες καταγγελίες και "σκιές" στη διαχείριση του προσφυγικού». τόµ. Β, σ. 1040.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί
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µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα αρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων
για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας
2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά
µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού
Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστηµάτων
κράτησης και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2643.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017». τόµ. Δ, σ. 3048.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός
Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών,
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν.
4270/2014 και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014
και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: ’Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις’. τόµ. ΙΕ, σ. 11068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11517.
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ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

Ολοµέλεια
Α
Β
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ
Η
Θ
Ι
ΙΑ
ΙΒ
ΙΓ
ΙΔ
ΙΕ
ΙΣΤ
ΙΖ
ΙΗ
ΙΘ
Κ
ΚΑ
ΚΒ
ΚΓ
ΚΔ
ΚΕ
ΚΣΤ
ΚΖ
ΚΗ
ΚΘ
Λ
ΛΑ
ΛΒ
ΛΓ
ΛΔ
ΛΕ
ΛΣΤ
ΛΖ
ΛΗ
ΛΘ
Μ
ΜΑ
ΜΒ
ΜΓ
ΜΔ
ΜΕ
ΜΣΤ
ΜΖ
ΜΗ
ΜΘ
Ν1
ΝΑ
ΝΒ
ΝΓ
ΝΔ
ΝΕ

03-10-2016
04-10-2016
05-10-2016
06-10-2016
07-10-2016
10-10-2016
12-10-2016
13-10-2016
14-10-2016
17-10-2016
18-10-2016
19-10-2016
20-10-2016
21-10-2016
24-10-2016
25-10-2016
31-10-2016
02-11-2016
03-11-2016
04-11-2016
07-11-2016
10-11-2016
10-11-2016
11-11-2016
14-11-2016
16-11-2016
17-11-2016
18-11-2016
21-11-2016
23-11-2016
23-11-2016
24-11-2016
24-11-2016
25-11-2016
28-11-2016
29-11-2016
30-11-2016
01-12-2016
02-12-2016
05-12-2016
06-12-2016
07-12-2016
08-12-2016
09-12-2016
10-12-2016
12-12-2016
14-12-2016
15-12-2016
16-12-2016
9-12-2016
20-12-2016
21-12-2016
09-01-2017
12-01-2017
13-01-2017

Α
Α
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
(Πρωί)
Γ
(Απόγευµα) Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
(Πρωί)
Γ
(Απόγευµα) Γ
(Πρωί)
Γ
(Απόγευµα) Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε

1-4
5-14
15-68
69-322
323-348
349-406
407-600
601-630
631-636
637-682
683-778
779-854
855-974
975-998
999-1052
1053-1218
1219-1240
1241-1430
1431-1532
1533-1568
1569-1590
1591-1606
1607-1768
1769-1776
1777-1810
1811-1878
1879-1894
1895-1902
1903-1946
1947-2026
2027-2058
2059-2108
2109-2154
2155-2218
2219-2252
2253-2322
2323-2410
2411-2686
2687-2778
2779-2802
2803-2846
2847-2946
2947-3046
3047-3136
3137-3276
3277-3308
3309-3374
3375-3524
3525-3580
3581-3702
3703-3744
3745-3896
3897-3940
3941-3996
3997-4004

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

16-01-2017
18-01-2017
19-01-2017
20-01-2017
23-01-2017
25-01-2017
26-01-2017
27-01-2017
30-01-2017
31-01-2017
01-02-2017
02-02-2017
03-02-2017
06-02-2017
07-02-2017
09-02-2017
10-02-2017
13-02-2017
14-02-2017
16-02-2017
17-02-2017
20-02-2017
22-02-2017
23-02-2017
24-02-2017
01-03-2017
02-03-2017
03-03-2017
06-03-2017
08-03-2017
09-03-2017
10-03-2017
13-03-2017
14-03-2017
15-03-2017
16-03-2017
17-03-2017
20-03-2017
22-03-2017
23-03-2017
24-03-2017
27-03-2017
28-03-2017
29-03-2017
30-03-2017
31-03-2017
03-04-2017
06-04-2017
07-04-2017
10-04-2017
11-04-2017
12-04-2017
20-04-2017
21-04-2017
24-04-2017
25-04-2017
27-04-2017

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

Ε
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
Ζ
Ζ
Ζ
Ζ
Ζ
Ζ
Ζ
Ζ
Ζ
Η
Η
Η
Η
Η
Η
Η
Η
Η
Η
Η
Η
Η
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι

4005-4052
4053-4094
4095-4182
4183-4190
4191-4228
4229-4436
4437-4452
4453-4458
4459-4528
4529-4546
4547-4644
4645-4652
4653-4664
4665-4686
4687-4738
4739-4890
4891-4914
4915-4926
4927-4982
4983-5072
5073-5098
5099-5104
5105-5320
5321-5458
5459-5498
5499-5510
5511-5532
5533-5572
5573-5610
5611-5648
5649-5680
5681-5742
5743-5754
5755-5792
5793-5936
5937-6210
6211-6246
6247-6274
6275-6316
6317-6428
6429-6436
6437-6446
6447-6568
6569-6652
6653-6780
6781-6814
6815-6846
6847-6884
6885-6946
6947-6984
6985-7030
7033-7148
7149-7158
7159-7194
7195-7208
7209-7258
7259-7344
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ΡΙΓ
ΡΙΔ
ΡΙΕ
ΡΙΣΤ
ΡΙΖ
ΡΙΗ
ΡΙΘ
ΡΚ
ΡΚΑ
ΡΚΒ
ΡΚΓ
ΡΚΔ
ΡΚΕ
ΡΚΣΤ
ΡΚΖ
ΡΚΗ
ΡΚΘ
ΡΛ
ΡΛΑ
ΡΛΒ
ΡΛΓ
ΡΛΔ
ΡΛΕ
ΡΛΣΤ
ΡΛΖ
ΡΛΗ
ΡΛΘ
ΡΜ
ΡΜΑ
ΡΜΒ
ΡΜΓ
ΡΜΔ
ΡΜΕ
ΡΜΣΤ
ΡΜΖ
ΡΜΗ
ΡΜΘ
ΡΝ
ΡΝΑ
ΡΝΒ
ΡΝΓ
ΡΝΔ
ΡΝΕ
ΡΝΣΤ
ΡΝΖ
ΡΝΗ
ΡΝΘ
ΡΞ
ΡΞΑ
ΡΞΒ
ΡΞΓ
ΡΞΔ
ΡΞΕ
ΡΞΣΤ
ΡΞΖ
ΡΞΗ
ΡΞΘ
ΡΟ
ΡΟΑ
ΡΟΒ
ΡΟΓ

28-04-2017
03-05-2017
04-05-2017
05-05-2017
08-05-2017
10-05-2017
11-05-2017
12-05-2017
17-05-2017
18-05-2017
19-05-2017
22-05-2017
25-05-2017
26-05-2017
29-05-2017
02-06-2017
06-06-2017
07-06-2017
08-06-2017
09-06-2017
12-06-2017
15-06-2017
16-06-2017
19-06-2017
21-06-2017
22-06-2017
23-06-2017
26-06-2017
27-06-2017
29-06-2017
30-06-2017
03-07-2017
04-07-2017
05-07-2017
06-07-2017
07-07-2017
10-07-2017
11-07-2017
13-07-2017
14-07-2017
17-07-2017
19-07-2017
20-07-2017
24-07-2017
25-07-2017
26-07-2017
27-07-2017
28-07-2017
31-07-2017
31-07-2017
01-08-2017
02-08-2017
03-08-2017
03-08-2017
04-08-2017
28-08-2017
31-08-2017
01-09-2017
04-09-2017
06-09-2017
07-09-2017

ΤΟΜ.

Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ
(Πρωί)
ΙΔ
(Απόγευµα) ΙΕ
ΙΕ
ΙΕ
(Πρωί)
ΙΕ
(Απόγευµα) ΙΕ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΣΤ
ΙΣΤ
ΙΣΤ
ΙΣΤ

ΣΕΛΙΔΕΣ
7345-7448
7449-7728
7729-7738
7739-7780
7781-7828
7829-7866
7867-7886
7887-7894
7895-8006
8007-8304
8305-8348
8349-8356
8357-8438
8439-8476
8477-8484
8485-8514
8515-8586
8587-8616
8619-8668
8669-8830
8831-8866
8867-9060
9061-9070
9071-9082
9083-9366
9367-9422
9423-9448
9449-9500
9501-9576
9577-9670
9671-9676
9677-9722
9723-9818
9819-9988
9989-10008
10009-10070
10071-10080
10081-10144
10145-10264
10265-10266
10267-10304
10305-10366
10367-10380
10381-10412
10413-10424
10425-10548
10549-10586
10587-10682
10683-10740
10741-10814
10815-10918
10919-11122
11123-11228
11229-11268
11269-11348
11349-11372
11373-11388
11389-11398
11399-11412
11413-11492
11493-11612
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ΡΟΔ
ΡΟΕ
ΡΟΣΤ
ΡΟΖ
ΡΟΗ
ΡΟΘ
ΡΠ
ΡΠΑ
ΡΠΒ
ΡΠΓ
ΡΠΔ
ΡΠΕ

08-09-2017
11-09-2017
14-09-2017
15-09-2017
18-09-2017
19-09-2017
20-09-2017
21-09-2017
22-09-2017
25-09-2017
28-09-2017
29-09-2017

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΙΣΤ
ΙΣΤ
ΙΣΤ
ΙΣΤ
ΙΣΤ
ΙΣΤ
ΙΣΤ
ΙΣΤ
ΙΣΤ
ΙΣΤ
ΙΣΤ
ΙΣΤ

11613-11614
11615-11624
11625-11630
11631-11664
11665-11704
11705-11746
11747-11792
11793-11824
11825-11858
11859-11940
11941-11976
11977-12010

