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      ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ  

Αρ. Πρωτ: 7944  

Αρ. Διεκπ: 4988  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ  

  

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Επιτροπής της Βουλής για την υποστήριξη και προαγωγή του 

έκτακτου κοινοβουλευτικού έργου της τρέχουσας περιόδου και των αναγκών 

διεθνούς συνεργασίας και κοινοβουλευτικής διπλωματίας»  

  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  

  

Έχοντας υπ’ όψιν:  

  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 6 και 103 παρ. 6 του Συντάγματος, σε 

συνδυασμό  με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής, 

(Μέρος Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106/Α/87), όπως ισχύουν,  

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 παρ. 1α και γ, 95, 98, 125 παρ. 2 εδαφ. κ’, 129 

και 164ΣΤ του Κανονισμού της Βουλής, (Μέρος Β’ ΦΕΚ 51/Α/1997) όπως 

ισχύoυν,  

3. Τις υπ’ αρ. πρωτ. 4337/2703/19-03-2015, 4598/27-03-2015, 1448/04-04-2015, 

6249/3967/28-04-2015, 4313/2685/19-03-2015, 4920/3019/03-04-2015 αποφάσεις μας 

και το πρακτικό της από 1/4/2015 της συνεδρίασης της Ειδικής Μόνιμης  

Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπως ισχύουν  
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4. Την ανάγκη αποτελεσματικής υποστήριξης και προαγωγής του έκτακτου και 

αυξημένου κοινοβουλευτικού έργου της Βουλής κατά την τρέχουσα 

βουλευτική περίοδο, όπως αυτό προκύπτει από τις ανωτέρω αποφάσεις   

5. Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 0515 του προϋπολογισμού δαπανών της Βουλής,  

οικονομικού έτους 2015, υπάρχουν σχετικές πιστώσεις  

  

  

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

  

Τη σύσταση Επιτροπής αποτελούμενης από τους:  

  

Γεώργιο Θαλάσση του Κωνσταντίνου, ως Πρόεδρο  

Νικόλαο Ανέστη του Φωκίωνα, ως Αντιπρόεδρο  

Χαράλαμπο Ρωσσίδη του Ιωάννη, ως Αντιπρόεδρο  

Πέτρο Αρναούτη του Ανδρέα, ως μέλος  

Νικόλαο Κορόβηλα του Παναγιώτη, ως μέλος  

Δημήτριο Πολύμερο του Γεωργίου, ως μέλος  

  

Έργο της Επιτροπής είναι η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική υποστήριξη 

του έκτακτου και αυξημένου κοινοβουλευτικού έργου, η συνεισφορά στις εργασίες 

των νέων επιτροπών της Βουλής, η προαγωγή της συνεργασίας της Βουλής με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κοινοβούλια άλλων χωρών και άλλους διεθνείς 

οργανισμούς και η ενημέρωση των πολιτών για το, κατά τα άνω, έκτακτο 

κοινοβουλευτικό έργο. Η Επιτροπή έχει χρόνο έναρξης λειτουργίας την  

4η Μαΐου 2015.  

  

Με απόφαση της Προέδρου της Βουλής ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα που 

αφορά το αντικείμενο, την οργάνωση και τη λειτουργία της Επιτροπής και  

πραγματοποιείται κάθε τυχόν αναγκαία μεταβολή στη σύνθεσή της.  
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Αθήνα, 18 Μαΐου 2015  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  

  

  

  

ΖΩΗ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  
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