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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ - ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ, ΣΥΝΟΔΟΣ B
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ϟΓ 20.03.2017- ΡΣΤ 11.04.2017

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. σ.
6551, 6552, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

Α
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6481, 6973, 6979, (Συνεδρίαση SΗ
28/03/2017, Συνεδρίαση ΡΕ 10/04/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6982, 6983, (Συνεδρίαση ΡΕ
10/04/2017)
.

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

ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6276, 6575, 6587, 6596, 6621, 7014,
(Συνεδρίαση SΔ 22/03/2017, Συνεδρίαση SΘ
29/03/2017, Συνεδρίαση ΡΣΤ 11/04/2017)
.
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". σ. 6283,
6299, (Συνεδρίαση SΔ 22/03/2017)
.
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
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άλλες διατάξεις». σ. 6398, (Συνεδρίαση SΕ
23/03/2017)
.

.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6963, 6965, (Συνεδρίαση ΡΕ
10/04/2017)
.

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. σ.
6509, 6530, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 6965,
(Συνεδρίαση ΡΕ 10/04/2017)
.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
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». σ. 6674, (Συνεδρίαση Ρ
30/03/2017)
.
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 7003, (Συνεδρίαση ΡΣΤ
11/04/2017)
.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την πρόβλεψη αντιχαλαζικής προστασίας. σ.
6363, 6364, (Συνεδρίαση SΕ 23/03/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη θέση των αγροτών στην αλυσίδα
εφοδιασμού τροφίμων. σ. 6365, 6366,
(Συνεδρίαση SΕ 23/03/2017)
.

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". σ. 6574,
6575, 6588-6590, 6595, 6598, 6600, 6621,
(Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την εκδήλωση κρουσμάτων γρίπης των
πτηνών σε οικόσιτες εκμεταλλεύσεις. σ. 6432,
6433, (Συνεδρίαση SΣΤ 24/03/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την επικείμενη εκκαθάριση ανενεργών
αγροτικών συνεταιρισμών και την αξιοποίηση
των περιουσιακών στοιχείων τους. σ. 6434,
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6435, (Συνεδρίαση SΣΤ 24/03/2017)
.

30/03/2017)
.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6661, (Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.

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". σ. 6293,
(Συνεδρίαση SΔ 22/03/2017)
.

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ
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». σ. 6370, 6371, 6392, 6410,
(Συνεδρίαση SΕ 23/03/2017)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 7005, (Συνεδρίαση ΡΣΤ
11/04/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6371, 6408, (Συνεδρίαση SΕ 23/03/2017)
.
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6661, 6662, (Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.

ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
το καθεστώς εντοπιότητας των αστυνομικών
υπαλλήλων. σ. 6368, (Συνεδρίαση SΕ
23/03/2017)
.

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.). σ. 6662, 6663, 6664, (Συνεδρίαση Ρ
30/03/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6985, (Συνεδρίαση ΡΣΤ
11/04/2017)
.

ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6993, (Συνεδρίαση ΡΣΤ
11/04/2017)
.

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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". σ. 65786580, 6621, 6626, (Συνεδρίαση SΘ
29/03/2017)
.

ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ)
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας των Υπουργείων Υγείας και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. σ. 6809, 6810,
6811, (Συνεδρίαση ΡΑ 31/03/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη σημαντική μείωση της πυροσβεστικής
δύναμης στην Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης. σ. 6661, 6662, (Συνεδρίαση Ρ

Β
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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 1-12017 έχει διακοπεί η ασφάλισή τους λόγω
συνταξιοδότησης. σ. 6250, 6251, (Συνεδρίαση
SΓ 20/03/2017)
.

ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 7006, (Συνεδρίαση ΡΣΤ
11/04/2017)
.

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. σ.
6448-6450, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την πρόθεση του Υπουργείου να υποβαθμίσει
το υποκατάστημα πρώην ΙΚΑ -νυν ΕΦΚΑστα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. σ. 6360, 6361,
(Συνεδρίαση SΕ 23/03/2017)
.
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6388, 6863, (Συνεδρίαση SΕ 23/03/2017,
Συνεδρίαση ΡΓ 06/04/2017)
.
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». σ. 6388, 6389, (Συνεδρίαση
SΕ 23/03/2017)
.
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". σ. 6863, 6864, (Συνεδρίαση ΡΓ
06/04/2017)
.
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με προσβλητικές εκφράσεις που
ακούστηκαν στην αίθουσα του Κοινοβουλίου
και καταδίκη αυτών. σ. 6868, (Συνεδρίαση ΡΓ
06/04/2017)
.

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

ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε
λογαριασμούς πληρωμών με βασικά
χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις". σ. 6581,
6619, 6626, (Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.

.
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, σχετικά με την επικινδυνότητα του
εθνικού δικτύου Αμφιλοχίας - Λευκάδας Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας. σ. 6843, 6844,
6845, (Συνεδρίαση ΡΒ 03/04/2017)
.

ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 6276, 6277, 6280, 6285, 6288,
6289, 6392, 6393, 6842, 6845, 6949, 6951,
6952, 6962, (Συνεδρίαση SΔ 22/03/2017,
Συνεδρίαση SΕ 23/03/2017, Συνεδρίαση ΡΒ
03/04/2017, Συνεδρίαση ΡΕ 10/04/2017)
.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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. σ.
6550, 6552, 6553, (Συνεδρίαση SΗ
28/03/2017)
.

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. σ.
6559, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6552, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
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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. σ.
6530, 6531, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

.
Ομιλία του επί του Κανονισμού. σ. 6552,
6553, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.
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». σ. 6885,
6886, (Συνεδρίαση ΡΔ 07/04/2017)
.
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

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". σ. 6595,
(Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την απαξίωση των Ελληνικών Αμυντικών
Συστημάτων (ΕΑΣ) με την παραχώρηση της
καταστροφής παλαιών πυρομαχικών σε ιδιώτη.
σ. 6256, 6258, (Συνεδρίαση SΓ 20/03/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6258, (Συνεδρίαση SΓ 20/03/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6530, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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". σ. 6611,
(Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.

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

Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6966, (Συνεδρίαση ΡΕ
10/04/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6990, (Συνεδρίαση ΡΣΤ
11/04/2017)
.
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
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Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
«Προτίθεστε να ανοίξετε το χωροταξικό του
Καλλικράτη;» σ. 6267, 6273, (Συνεδρίαση SΓ
20/03/2017)
.

συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με
λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή
λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε
λογαριασμούς πληρωμών με βασικά
χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις". σ. 6617,
6618, (Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.

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. σ.
6521, 6522, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
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. σ.
6542, 6548, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6522, 6523, 6525, (Συνεδρίαση SΗ
28/03/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6863, (Συνεδρίαση ΡΓ 06/04/2017)
.

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

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εσωτερικών: "Κύρωση Πρωτοκόλλου
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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". σ. 6863, (Συνεδρίαση ΡΓ 06/04/2017)
.

.
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την επικείμενη εκκαθάριση ανενεργών
αγροτικών συνεταιρισμών και την αξιοποίηση
των περιουσιακών στοιχείων τους. σ. 6433,
6434, (Συνεδρίαση SΣΤ 24/03/2017)
.

ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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. σ.
6506, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 7002, (Συνεδρίαση ΡΣΤ
11/04/2017)
.
Γ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αναφορά του στην υποχρέωση καθιέρωσης
μαθήματος οδικής ασφάλειας στα σχολεία. σ.
6447, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο
των τεσσάρων νέων παιδιών σε
αυτοκινητιστικό δυστύχημα στον Εύοσμο
Θεσσαλονίκης. σ. 6447, (Συνεδρίαση SΗ
28/03/2017)
.
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

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6527, 6528, 6529, 6530, 6533, 6534, 6539,
6540, 6541, 6542, 6543, 6544, 6545, 6546,
6548, 6549, 6550, (Συνεδρίαση SΗ
28/03/2017)
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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. σ.
6487, 6488, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

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". σ. 6580,
6581, (Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τις προσλήψεις με τη διαδικασία του άρθρου
63 ν.4430/2016. σ. 6665, 6666, (Συνεδρίαση Ρ
30/03/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6488, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

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». σ. 6674, (Συνεδρίαση Ρ
30/03/2017)
.

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". σ. 6574,
6575, (Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6674, 6675, 6678, (Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τον επανακαθορισμό των εισακτέων στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση με βάση ακαδημαϊκά
και ορθολογικά κριτήρια. σ. 6653, 6655,
(Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.

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». σ. 6674, 6675, 6678, 6679, 6681,
6687, 6688, 6689, (Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αναγνώριση των επαγγελματικών
δικαιωμάτων των πτυχιούχων ΤΕΙ. σ. 6656,
6657, 6658, (Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.

Ομιλία της επί προσωπικού θέματος. σ. 6676,
(Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τα «αντισυνταγματικά και εξωακαδημαϊκά
κριτήρια επιλογής των υποψηφίων Μελών
ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο». σ.
6659, 6660, 6661, (Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τις προσλήψεις στον κλάδο φύλαξης
αρχαιολογικών χώρων και μουσείων. σ. 6834,
6835, (Συνεδρίαση ΡΒ 03/04/2017)
.

ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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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". σ. 6293,
(Συνεδρίαση SΔ 22/03/2017)
.

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". σ. 6282,
6300, (Συνεδρίαση SΔ 22/03/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
το σχεδιασμό για την κατάργηση της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Κιλκίς. σ. 6367, (Συνεδρίαση SΕ
23/03/2017)
.

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». σ. 6405, (Συνεδρίαση SΕ
23/03/2017)
.

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». σ. 6673, 6674,
(Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.

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

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6676, (Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.
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». σ. 6679, (Συνεδρίαση Ρ
30/03/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6988, (Συνεδρίαση ΡΣΤ
11/04/2017)
.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6282, 6298, 6300, (Συνεδρίαση SΔ
22/03/2017)
.
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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. σ.
6514, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

6565, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Παρέμβασή του σε επίκαιρη ερώτηση με
θέμα: «το ΕΣΡ πρέπει να ασχοληθεί με το
Survivor;» σ. 6935, (Συνεδρίαση ΡΔ
07/04/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6962, (Συνεδρίαση ΡΕ
10/04/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τους δασικούς χάρτες της Αττικής. σ. 6944,
6945, 6946, (Συνεδρίαση ΡΔ 07/04/2017)
.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΆΔΩΝΙΣ
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. σ.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6944, 6945, (Συνεδρίαση ΡΔ 07/04/2017)
.
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
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". σ. 65706573, (Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
«Προτίθεστε να ανοίξετε το χωροταξικό του
Καλλικράτη;» σ. 6265, 6266, 6272, 6273,
(Συνεδρίαση SΓ 20/03/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6271, (Συνεδρίαση SΓ 20/03/2017)
.
Δ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αποκατάσταση των ζημιών από φυσικές
καταστροφές στον Δήμο Ευρώτα. σ. 6258,
6259, 6260, (Συνεδρίαση SΓ 20/03/2017)
.
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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. σ.
6484, 6485, 6493, 6494, 6535, 6541,
(Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

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». σ. 6380, (Συνεδρίαση SΕ
23/03/2017)
.
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. σ.
6492, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6596, 6668, (Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017,
Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων της
Λακωνίας. σ. 6667, 6668, (Συνεδρίαση Ρ
30/03/2017)
.

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

ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή
λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε
λογαριασμούς πληρωμών με βασικά
χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις". σ. 6612,
(Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.

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. σ.
6536, 6543, 6544, (Συνεδρίαση SΗ
28/03/2017)
.

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». σ. 6684, (Συνεδρίαση Ρ
30/03/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με προσβλητικές εκφράσεις που
ακούστηκαν στην αίθουσα του Κοινοβουλίου
και καταδίκη αυτών. σ. 6867, (Συνεδρίαση ΡΓ
06/04/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6999, 7020, 7021, (Συνεδρίαση
ΡΣΤ 11/04/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7021, (Συνεδρίαση ΡΣΤ 11/04/2017)
.

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". σ. 6573,
6590, 6605, 6606, (Συνεδρίαση SΘ
29/03/2017)
.

ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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». σ. 6374, 6409, (Συνεδρίαση
SΕ 23/03/2017)
.
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6573, 6595, 6596, (Συνεδρίαση SΘ
29/03/2017)
.

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

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
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2006". σ. 6864, (Συνεδρίαση ΡΓ 06/04/2017)
.

(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. σ.
6499, 6500, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6285, (Συνεδρίαση SΔ 22/03/2017)
.
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". σ. 6291,
(Συνεδρίαση SΔ 22/03/2017)
.
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". σ. 6596,
(Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
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». σ. 6392, 6393, (Συνεδρίαση
SΕ 23/03/2017)
.

ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6393, (Συνεδρίαση SΕ 23/03/2017)
.
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
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
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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. σ.
6502, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

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. σ.
6487, 6488, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

Ζ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6842, (Συνεδρίαση ΡΒ 03/04/2017)
.
Η

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6488, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αντικατάσταση - επέκταση του
υπάρχοντος φθαρμένου δικτύου ύδρευσης της
πόλης του Ηρακλείου Κρήτης. σ. 6837, 6838,
(Συνεδρίαση ΡΒ 03/04/2017)
.

Θ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7017, (Συνεδρίαση ΡΣΤ 11/04/2017)
.

Ομιλία της σε επερώτηση με θέμα:
«Προτίθεστε να ανοίξετε το χωροταξικό του
Καλλικράτη;» σ. 6266, 6267, (Συνεδρίαση SΓ
20/03/2017)
.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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
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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. σ.
6528, 6529, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

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". σ. 6292,
(Συνεδρίαση SΔ 22/03/2017)
.
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". σ. 6867, (Συνεδρίαση ΡΓ 06/04/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με προσβλητικές εκφράσεις που
ακούστηκαν στην αίθουσα του Κοινοβουλίου
και καταδίκη αυτών. σ. 6867, (Συνεδρίαση ΡΓ
06/04/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6974-6976, 6988, 7019,
(Συνεδρίαση ΡΕ 10/04/2017, Συνεδρίαση ΡΣΤ
11/04/2017)
.

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την απαξίωση των Ελληνικών Αμυντικών
Συστημάτων (ΕΑΣ) με την παραχώρηση της
καταστροφής παλαιών πυρομαχικών σε ιδιώτη.
σ. 6256, 6257, 6258, (Συνεδρίαση SΓ
20/03/2017)
.

Ι
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6952, 7009, (Συνεδρίαση ΡΕ
10/04/2017, Συνεδρίαση ΡΣΤ 11/04/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6256, 6258, (Συνεδρίαση SΓ 20/03/2017)
.
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6292, 6988, (Συνεδρίαση SΔ 22/03/2017,
Συνεδρίαση ΡΣΤ 11/04/2017)
.

Κ
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άλλες διατάξεις». σ. 6392, 6393, (Συνεδρίαση
SΕ 23/03/2017)
.

ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
«Προτίθεστε να ανοίξετε το χωροταξικό του
Καλλικράτη;» σ. 6270, (Συνεδρίαση SΓ
20/03/2017)
.

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 6247, 6248, 6249, 6250, 6252,
6254, 6256, 6258, 6259, 6260, 6261, 6369,
6372, 6380, 6381, 6388, 6447, 6475, 6480,
6481, 6485, 6486, 6487, 6488, 6491, 6570,
6573, 6574, 6575, 6578, 6580, 6584, 6587,
6885, 6932, 6933, 6934, 6935, 6936, 6937,
6941, 6943, 6944, 6945, 6946, (Συνεδρίαση SΓ
20/03/2017, Συνεδρίαση SΕ 23/03/2017,
Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017, Συνεδρίαση SΘ
29/03/2017, Συνεδρίαση ΡΔ 07/04/2017)

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. σ.
6508, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, σχετικά με την αύξηση του
ποσοστού ανεργίας στη Μαγνησία εξαιτίας της
αποβιομηχάνισης. σ. 6254, (Συνεδρίαση SΓ
20/03/2017)
.
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, σχετικά με την ένταξη έργων
αποχετευτικών δικτύων και επεξεργασίας
λυμάτων Κοντοβάζαινας, Λεβιδίου και
Καλλιανίου Αρκαδίας. σ. 6256, (Συνεδρίαση
SΓ 20/03/2017)
.
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «στον αέρα το έργο
επέκτασης της Εθνικής Πινακοθήκης». σ.
6262, (Συνεδρίαση SΓ 20/03/2017)
.
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».
σ. 6390, (Συνεδρίαση SΕ 23/03/2017)
.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην
υποχρέωση καθιέρωσης μαθήματος οδικής
ασφάλειας στα σχολεία. σ. 6447, (Συνεδρίαση
SΗ 28/03/2017)
.

ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ)
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

Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων)
για το θάνατο των τεσσάρων νέων παιδιών σε
αυτοκινητιστικό δυστύχημα στον Εύοσμο
Θεσσαλονίκης. σ. 6447, (Συνεδρίαση SΗ
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Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
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. σ.
6520, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

28/03/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας των Υπουργείων Υγείας και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. σ. 6809, 6810,
6811, (Συνεδρίαση ΡΑ 31/03/2017)
.
Παρέμβασή του σε επίκαιρη ερώτηση με
θέμα: «το ΕΣΡ πρέπει να ασχοληθεί με το
Survivor;» σ. 6934, 6935, (Συνεδρίαση ΡΔ
07/04/2017)
.
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «καθυστερεί εξοργιστικά
και με δόλο (;) ο διαγωνισμός αδειοδότησης
των τηλεοπτικών σταθμών». σ. 6936,
(Συνεδρίαση ΡΔ 07/04/2017)
.
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, σχετικά με το σοβαρό πρόβλημα
επιβίωσης χιλίων οικογενειών στο νότιο
Πήλιο. σ. 6939, (Συνεδρίαση ΡΔ 07/04/2017)
.
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση με θέμα: «αντιτίθενται τοπικές
κοινότητες του Δήμου Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου στην κατασκευή μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
βιορευστά». σ. 6940, (Συνεδρίαση ΡΔ
07/04/2017)
.
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, σχετικά με τους δασικούς χάρτες της
Αττικής. σ. 6945, 6946, (Συνεδρίαση ΡΔ
07/04/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6587, (Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.
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". σ. 6587,
(Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.

ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 7000, (Συνεδρίαση ΡΣΤ
11/04/2017)
.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως
που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού

ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
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Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
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. σ.
6539, 6540, 6541, 6542, 6543, 6544,
(Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

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. σ.
6500, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 6543,
(Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αποσυμφόρηση των φυλακών και την
αύξηση της εγκληματικότητας. σ. 6839, 6840,
(Συνεδρίαση ΡΒ 03/04/2017)
.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6977, (Συνεδρίαση ΡΕ
10/04/2017)
.

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6277, (Συνεδρίαση SΔ 22/03/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση του

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
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". σ. 6280,
(Συνεδρίαση SΔ 22/03/2017)
.

νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και
άλλες διατάξεις». σ. 6373, (Συνεδρίαση SΕ
23/03/2017)
.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6994, (Συνεδρίαση ΡΣΤ
11/04/2017)
.

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». σ. 6401-6403, 6412,
(Συνεδρίαση SΕ 23/03/2017)
.

ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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». σ. 6398, (Συνεδρίαση SΕ
23/03/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ΕΡΤ Α.Ε.
για τους υπαλλήλους του Προεδρικού
Διατάγματος 164/2006. σ. 6854, 6855,
(Συνεδρίαση ΡΓ 06/04/2017)
.

ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6288, 6289, 6290, 6974, (Συνεδρίαση SΔ
22/03/2017, Συνεδρίαση ΡΕ 10/04/2017)
.

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)
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". σ. 6284,
6300, (Συνεδρίαση SΔ 22/03/2017)
.

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". σ. 6290,
6291, (Συνεδρίαση SΔ 22/03/2017)
.

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». σ. 6389, (Συνεδρίαση SΕ
23/03/2017)
.

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". σ. 6603,
(Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης: «Μέτρα μείωσης του κόστους
εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρμόνιση της
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Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6976, (Συνεδρίαση ΡΕ
10/04/2017)
.

ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
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». σ. 6369, 6397, (Συνεδρίαση
SΕ 23/03/2017)
.

ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την «προκλητική μείωση της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης για πολιτικά πρόσωπα». σ. 6248,
6249, (Συνεδρίαση SΓ 20/03/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6408, (Συνεδρίαση SΕ 23/03/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6248, (Συνεδρίαση SΓ 20/03/2017)
.

ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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". σ. 6583,
6584, (Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ)
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
Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Περάματος,
Σαλαμίνας καθώς και στον Δήμο Πειραιά σ.
6949, 6950, 6951, (Συνεδρίαση ΡΕ
10/04/2017)
.

ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
«Προτίθεστε να ανοίξετε το χωροταξικό του
Καλλικράτη;» σ. 6269, (Συνεδρίαση SΓ
20/03/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τις «δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού
Εξωτερικών για προεκλογικές συγκεντρώσεις
τουρκικών κομμάτων στην Ελλάδα». σ. 6356,
6357, 6358, (Συνεδρίαση SΕ 23/03/2017)
.

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

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τις «προεκλογικές συγκεντρώσεις Τούρκων
αξιωματούχων στην Ελλάδα». σ. 6358, 6359,
6360, (Συνεδρίαση SΕ 23/03/2017)
.
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». σ. 6677, 6682, 6686, 6688,
(Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6688, (Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.
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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. σ.
6526, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με προσβλητικές εκφράσεις που
ακούστηκαν στην αίθουσα του Κοινοβουλίου
και καταδίκη αυτών. σ. 6867, 6868,
(Συνεδρίαση ΡΓ 06/04/2017)
.
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
«Προτίθεστε να ανοίξετε το χωροταξικό του
Καλλικράτη;» σ. 6263, 6270, (Συνεδρίαση SΓ
20/03/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6272, 6441, 6596, 6670, 6671, 6676,
66797021,, (Συνεδρίαση SΓ 20/03/2017,
Συνεδρίαση SΖ 27/03/2017, Συνεδρίαση SΘ
29/03/2017, Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017,
Συνεδρίαση ΡΣΤ 11/04/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6684, (Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.

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». σ. 6439, 6440, (Συνεδρίαση
SΖ 27/03/2017)
.

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». σ. 6684, (Συνεδρίαση Ρ
30/03/2017)
.

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

ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα:
«απαράδεκτες οι υπηρεσιακές συνθήκες για
τους πυροσβέστες στα περιφερειακά
αεροδρόμια της Fraport». σ. 6861,
(Συνεδρίαση ΡΓ 06/04/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6864, (Συνεδρίαση ΡΓ 06/04/2017)
.
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". σ. 6864, 6865, 6868, (Συνεδρίαση ΡΓ
06/04/2017)
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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. σ.
6505, 6506, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών - μελών της αφενός και της Μογγολίας
αφετέρου». σ. 6679, (Συνεδρίαση Ρ
30/03/2017)
.
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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. σ.
6566, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

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". σ. 6602,
(Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αναγνώριση των επαγγελματικών
δικαιωμάτων των πτυχιούχων ΤΕΙ. σ. 6656,
6657, 6658, (Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.
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. σ. 6669, 6670, (Συνεδρίαση Ρ
30/03/2017)
.
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». σ. 6674, (Συνεδρίαση Ρ
30/03/2017)
.

ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: «Κύρωση της Συμφωνίας -
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Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«στον αέρα το έργο επέκτασης της Εθνικής
Πινακοθήκης». σ. 6260, 6261, 6262,
(Συνεδρίαση SΓ 20/03/2017)
.

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. σ.
6510, 6511, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6260, 6949, (Συνεδρίαση SΓ 20/03/2017,
Συνεδρίαση ΡΕ 10/04/2017)
.
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». σ. 6394, 6395, (Συνεδρίαση
SΕ 23/03/2017)
.
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτησή της, η
οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά με την Εθνική
Πινακοθήκη και το κόστος καθυστέρησης της
ολοκλήρωσης του έργου επέκτασης. σ. 6949,
(Συνεδρίαση ΡΕ 10/04/2017)
.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
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». σ. 6407, (Συνεδρίαση SΕ
23/03/2017)
.

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». σ. 6672, 6673, 6674,
6676, (Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
το παρασκήνιο ενός σχεδίου νόμου και τις
επιπτώσεις του στον χώρο του πολιτισμού. σ.
6856, 6857, (Συνεδρίαση ΡΓ 06/04/2017)
.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη διαχείριση των απορριμμάτων του Νομού
Ζακύνθου. σ. 6437, 6438, (Συνεδρίαση SΖ
27/03/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6674, 6675, 6680, (Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.

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

ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επιστολή του με την οποία ενημερώνει ότι,
ευρισκόμενος σε αποστολή του κόμματος του
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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. σ.
6564, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

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. σ.
6494, 6495, 6514, (Συνεδρίαση SΗ
28/03/2017)
.
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6996, (Συνεδρίαση ΡΣΤ
11/04/2017)
.
ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΛΥΔΙΑ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«στον αέρα το έργο επέκτασης της Εθνικής
Πινακοθήκης». σ. 6261, 6262, (Συνεδρίαση SΓ
20/03/2017)
.

ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
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

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
το σχεδιασμό για την κατάργηση της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Κιλκίς. σ. 6367, 6368,
(Συνεδρίαση SΕ 23/03/2017)
.
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
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άλλες διατάξεις». σ. 6390, 6404, 6405,
(Συνεδρίαση SΕ 23/03/2017)
.

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. σ.
6525, 6530, 6539, 6540, 6550, 6551, 6552,
(Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την κάλυψη των αναγκών με προσωπικό
φύλαξης, ώστε να επαναλειτουργήσει το
Μουσείο Θυρρείου του Δήμου ΑκτίουΒόνιτσας. σ. 6431, 6432, (Συνεδρίαση SΣΤ
24/03/2017)
.
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων της
Λακωνίας. σ. 6667, 6668, (Συνεδρίαση Ρ
30/03/2017)
.
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
το παρασκήνιο ενός σχεδίου νόμου και τις
επιπτώσεις του στον χώρο του πολιτισμού. σ.
6856, 6857, (Συνεδρίαση ΡΓ 06/04/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6539, 6550, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
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". σ. 6596,
(Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6979, 6980, (Συνεδρίαση ΡΕ
10/04/2017)
.
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αποσυμφόρηση των φυλακών και την
αύξηση της εγκληματικότητας. σ. 6840, 6841,
(Συνεδρίαση ΡΒ 03/04/2017)
.
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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
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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. σ.
6556, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6679, 6680, (Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6983, 6984, (Συνεδρίαση ΡΕ
10/04/2017)
.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
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". σ. 6600,
(Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 6358, 6363, 6552, 6553, 6555,
6567, 6590, 6595, 6596, 6598, 6600, 6604,
6605, 6610, (Συνεδρίαση SΕ 23/03/2017,
Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017, Συνεδρίαση SΘ
29/03/2017)
.

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». σ. 6677, 6680, (Συνεδρίαση Ρ
30/03/2017)
.

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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

ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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». σ. 6677, (Συνεδρίαση Ρ
30/03/2017)
.
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». σ. 6677, (Συνεδρίαση Ρ
30/03/2017)
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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. σ.
6557, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

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. σ.
6502-6504, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 6295, 6298, 6299, 6301, 6302,
6440, 6443, 6444, 6445, 6496, 6501,
(Συνεδρίαση SΔ 22/03/2017, Συνεδρίαση SΖ
27/03/2017, Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
. Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6674, 6675, 6676, 6677, 6678, 6679, 6680,
6682, 6684, 6686, 6688, 6689, 6690,
(Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
. Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6854, 6858, 6862, 6863, 6864, 6866, 6867,
6868, (Συνεδρίαση ΡΓ 06/04/2017)
.

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

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) 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

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
Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Περάματος,
Σαλαμίνας καθώς και στον Δήμο Πειραιά σ.
6950, 6951, (Συνεδρίαση ΡΕ 10/04/2017)
.
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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. σ.
6507, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

άλλες διατάξεις». σ. 6397, (Συνεδρίαση SΕ
23/03/2017)
.
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. σ.
6547, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

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». σ.
6676, (Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα:
«Κλειστό επί χρόνια το Πολυδύναμο Ιατρείο
Ολύμπου Καρπάθου». σ. 6849, (Συνεδρίαση
ΡΓ 06/04/2017)
.
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος, σχετικά με προσβλητικές εκφράσεις
που ακούστηκαν στην αίθουσα του
Κοινοβουλίου και καταδίκη αυτών. σ. 6867,
6868, (Συνεδρίαση ΡΓ 06/04/2017)
.

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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

ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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
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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. σ.
6510, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

6621, (Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.
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». σ. 6676, (Συνεδρίαση Ρ
30/03/2017)
.
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». σ. 6676, 6680, 6681, (Συνεδρίαση
Ρ 30/03/2017)
.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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". σ. 6607,
(Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την ένταξη έργων αποχετευτικών δικτύων και
επεξεργασίας λυμάτων Κοντοβάζαινας,
Λεβιδίου και Καλλιανίου Αρκαδίας. σ. 6254,
6255, (Συνεδρίαση SΓ 20/03/2017)
.

Λ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6254, 6620, 6671, 6678, 6680, (Συνεδρίαση SΓ
20/03/2017, Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017,
Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.

ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τις «προεκλογικές συγκεντρώσεις Τούρκων
αξιωματούχων στην Ελλάδα». σ. 6358, 6359,
6360, (Συνεδρίαση SΕ 23/03/2017)
.

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". σ. 6620,

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
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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. σ.
6500, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

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". σ. 6281,
6282, 6299, 6300, (Συνεδρίαση SΔ
22/03/2017)
.
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. σ.
6507, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

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". σ. 6866, 6867, 6868, (Συνεδρίαση ΡΓ
06/04/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6866, 6868, (Συνεδρίαση ΡΓ 06/04/2017)
.
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6276, (Συνεδρίαση SΔ 22/03/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6960-6962, 7013, (Συνεδρίαση

Ομιλία του στο σχέδιο του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση του
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ΡΕ 10/04/2017, Συνεδρίαση ΡΣΤ 11/04/201)
.

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. σ.
6486, 6487, 6506, 6534, 6535, 6536, 6539,
6544, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. ( 7)
.

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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. σ.
6532, 6533, 6534, (Συνεδρίαση SΗ
28/03/2017)
.

Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 6408, 6409, 6410, 6412, 6514,
6522, 6523, 6525, 6997, 6999, 7006, 7008,
7009, 7010, 7014, 7015, 7016, 7017, 7018,
7021, 7023, (Συνεδρίαση SΕ 23/03/2017,
Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017, Συνεδρίαση ΡΣΤ
11/04/2017)
.
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
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

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως
που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού
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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. σ.
6480, 6481, 6529, 6538, 6539, 6540, 6543,
6547, 6551, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή
λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε
λογαριασμούς πληρωμών με βασικά
χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις". σ. 6575,
6598, 6600, 6601, 6602, (Συνεδρίαση SΘ
29/03/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τις προσλήψεις με τη διαδικασία του άρθρου
63 ν.4430/2016. σ. 6665, 6666, (Συνεδρίαση Ρ
30/03/2017)
.
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». σ. 6672, 6673, 6675,
(Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.
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». σ. 6672, 6673, 6675, 6684-6686,
6687, 6688, 6689, (Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την ουσιαστική κατάργηση των συντάξεων
χηρείας. σ. 6859, 6850, (Συνεδρίαση ΡΓ
06/04/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6480, 6540, 6596, 6598, 6600, 6674, 6675,
6679, 6680, 6682, 6684, 6688, (Συνεδρίαση
SΗ 28/03/2017, Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017,
Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.

ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 6616, 6617, 6618, 6620, 6621,
6813, 6814, (Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017,
Συνεδρίαση ΡΑ 31/03/2017)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 6543,
6676, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017,
Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.

Μ

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

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6276, 6280, 6289, 6298, 6392, 6409,
(Συνεδρίαση SΔ 22/03/2017, Συνεδρίαση SΕ
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23/03/2017)
.

.

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". σ. 6280,
6289, 6298, (Συνεδρίαση SΔ 22/03/2017)
.

ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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". σ. 6610,
(Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 6288,
6289, (Συνεδρίαση SΔ 22/03/2017)
.

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

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». σ. 6377, 6378, 6382, 6404,
(Συνεδρίαση SΕ 23/03/2017)
.

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». σ. 6439, 6440, (Συνεδρίαση
SΖ 27/03/2017)
.
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
«Προτίθεστε να ανοίξετε το χωροταξικό του
Καλλικράτη;» σ. 6270, (Συνεδρίαση SΓ
20/03/2017)
.

ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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". σ. 6573,
6601, 6616, 6621, (Συνεδρίαση SΘ
29/03/2017)
.

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

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6595, 6596, 6620, 6621, (Συνεδρίαση SΘ
29/03/2017)
.
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6958, 7012, (Συνεδρίαση ΡΕ
10/04/2017, Συνεδρίαση ΡΣΤ 11/04/2017)
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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. σ.
6518, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86
του Συντάγματος και της παραγράφου 9 του
άρθρου 155 του Κανονισμού της Βουλής. σ.
6526, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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». σ. 6400, (Συνεδρίαση SΕ
23/03/2017)
.
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". σ. 6615,
(Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.

ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
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

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6573, 6814, (Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017,
Συνεδρίαση ΡΑ 31/03/2017)
.
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. σ.
6811, 6812, (Συνεδρίαση ΡΑ 31/03/2017)
.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
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
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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. σ.
6562, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

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. σ.
6536-6538, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την εκδήλωση κρουσμάτων γρίπης των
πτηνών σε οικόσιτες εκμεταλλεύσεις. σ. 6432,
6433, (Συνεδρίαση SΣΤ 24/03/2017)
.
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

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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
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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. σ.
6488, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

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. σ.
6547, 6551, 6552, (Συνεδρίαση SΗ
28/03/2017)
.

ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

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. σ.
6812, 6813, (Συνεδρίαση ΡΑ 31/03/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6289, 6689, (Συνεδρίαση SΔ 22/03/2017
Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6552, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

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

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)
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
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άρθρου 155 του Κανονισμού της Βουλής. σ.
6519, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

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. σ.
6496, 6533, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6966, (Συνεδρίαση ΡΕ
10/04/2017)
.
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, με την οποία γνωστοποιεί
ότι εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα
της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ. σ. 6585, (Συνεδρίαση SΘ
29/03/2017)
.

ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
«Προτίθεστε να ανοίξετε το χωροταξικό του
Καλλικράτη;» σ. 6268, (Συνεδρίαση SΓ
20/03/2017)
.

Επιστολή του της Προέδρου της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ 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. σ.
6586, (Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.

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». σ. 6686, (Συνεδρίαση Ρ
30/03/2017)
.

ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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

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». σ. 6686, (Συνεδρίαση Ρ
30/03/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6866, (Συνεδρίαση ΡΓ 06/04/2017)
.
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αύξηση του ποσοστού ανεργίας στη
Μαγνησία εξαιτίας της αποβιομηχάνισης. σ.
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6251, 6252, 6253, (Συνεδρίαση SΓ
20/03/2017)
.

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. σ.
6547, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την «υγειονομική εγκατάλειψη της
Αλοννήσου». σ. 6441, 6442, 6443, 6444,
(Συνεδρίαση SΖ 27/03/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6441, 6443, 6444, 6445, (Συνεδρίαση SΖ
27/03/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
το σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης χιλίων
οικογενειών στο νότιο Πήλιο. σ. 6937, 6938,
6939, (Συνεδρίαση ΡΔ 07/04/2017)
.
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6966, (Συνεδρίαση ΡΕ
10/04/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6570, 6573, 6574, 6595, (Συνεδρίαση SΘ
29/03/2017)
.
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". σ. 6574,
6590, 6597, 6598, (Συνεδρίαση SΘ
29/03/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6993, (Συνεδρίαση ΡΣΤ
11/04/2017)
.
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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

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». σ. 6673, 6674, 6676,
(Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την κάλυψη των αναγκών με προσωπικό
φύλαξης, ώστε να επαναλειτουργήσει το
Μουσείο Θυρρείου του Δήμου ΑκτίουΒόνιτσας. σ. 6430, 6431, (Συνεδρίαση SΣΤ
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σ. 6933, 6934, (Συνεδρίαση ΡΔ 07/04/2017)
.

24/03/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την επικινδυνότητα του εθνικού δικτύου
Αμφιλοχίας - Λευκάδας - Πρέβεζας Ηγουμενίτσας. σ. 6842, 6844, 6845,
(Συνεδρίαση ΡΒ 03/04/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6933, 6935, 6936, 6937, (Συνεδρίαση ΡΔ
07/04/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«καθυστερεί εξοργιστικά και με δόλο (;) ο
διαγωνισμός αδειοδότησης των τηλεοπτικών
σταθμών». σ. 6935, 6936, 6937, (Συνεδρίαση
ΡΔ 07/04/2017)
.

Ν
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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. σ.
6493, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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. σ.
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6511, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

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. σ.
6507, 6512, 6513, 6525, (Συνεδρίαση SΗ
28/03/2017)
.

Ξ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την «υγειονομική εγκατάλειψη της
Αλοννήσου». σ. 6442, 6443, 6444,
(Συνεδρίαση SΖ 27/03/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα:
«Κλειστό επί χρόνια το Πολυδύναμο Ιατρείο
Ολύμπου Καρπάθου». σ. 6849, 6854,
(Συνεδρίαση ΡΓ 06/04/2017)
.
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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". σ. 6295,
6296, 6299, (Συνεδρίαση SΔ 22/03/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6674, 6675, 6689, 7016, (Συνεδρίαση Ρ
30/03/2017, Συνεδρίαση ΡΣΤ 11/04/2017)
.

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». σ. 6390, 6394, 6397, 6403,
6404, 6409, (Συνεδρίαση SΕ 23/03/2017)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 6675,
6676, (Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.
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». σ. 6689, (Συνεδρίαση Ρ
30/03/2017)
.

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

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6981, 7018, 7019, (Συνεδρίαση
ΡΕ 10/04/2017, Συνεδρίαση ΡΣΤ 11/04/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. ()
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σ. 6858, (Συνεδρίαση ΡΓ 06/04/2017)
.

.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6858, 6866, (Συνεδρίαση ΡΓ 06/04/2017)
.

Ο
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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". σ. 6864, (Συνεδρίαση ΡΓ 06/04/2017)
.

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". σ. 6618,
(Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6991, (Συνεδρίαση ΡΣΤ
11/04/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6984, (Συνεδρίαση ΡΕ
10/04/2017)
.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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),

Π
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με προσβλητικές εκφράσεις που
ακούστηκαν στην αίθουσα του Κοινοβουλίου
και καταδίκη αυτών. σ. 6867, (Συνεδρίαση ΡΓ
06/04/2017)
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
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". σ. 6289,
(Συνεδρίαση SΔ 22/03/2017)
.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του η
οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά με τη
νομοθετική ρύθμιση για επέκταση
συγκεκριμένων εξόδων πέραν των νοσηλίων.
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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. σ.
6513, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

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. σ.
6496, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 7003, (Συνεδρίαση ΡΣΤ
11/04/2017)
.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΔΗΜΟΣ)
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". σ. 6573,
6575, (Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6965, 6971, (Συνεδρίαση ΡΕ
10/04/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6986, (Συνεδρίαση ΡΣΤ
11/04/2017)
.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΣΑΚΗΣ)
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

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6987, (Συνεδρίαση ΡΣΤ 11/04/2017)
.
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 6987,
(Συνεδρίαση ΡΣΤ 11/04/2017)
.
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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». σ. 6400, (Συνεδρίαση SΕ
23/03/2017)
.
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Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6980, (Συνεδρίαση ΡΕ
10/04/2017)
.

κριτήρια επιλογής των υποψηφίων Μελών
ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο». σ.
6659, 6660, 6661, (Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.
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". σ. 6864, (Συνεδρίαση ΡΓ 06/04/2017)
.

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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. σ.
6485, 6486, 6487, (Συνεδρίαση SΗ
28/03/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με προσβλητικές εκφράσεις που
ακούστηκαν στην αίθουσα του Κοινοβουλίου
και καταδίκη αυτών. σ. 6867, (Συνεδρίαση ΡΓ
06/04/2017)
.
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τις κατασχέσεις κινητών αξιών, ακινήτων και
τραπεζικών λογαριασμών. σ. 6947, 6948,
(Συνεδρίαση ΡΕ 10/04/2017)
.
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την «προκλητική μείωση της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης για πολιτικά πρόσωπα». σ. 6248,
6249, 6250, (Συνεδρίαση SΓ 20/03/2017)
.
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". σ. 6590,
6595, 6604, 6606, 6621, (Συνεδρίαση SΘ
29/03/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6486, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6604, (Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τα «αντισυνταγματικά και εξωακαδημαϊκά

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τις κατασχέσεις κινητών αξιών, ακινήτων και
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τραπεζικών λογαριασμών. σ. 6947, 6948,
(Συνεδρίαση ΡΕ 10/04/2017)
.

6507, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6965, 6966, 6992, (Συνεδρίαση
ΡΕ 10/04/2017, Συνεδρίαση ΡΣΤ 11/04/2017)
.

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. σ.
6496, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. ()
.
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
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. σ.

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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». σ. 6375-6377, (Συνεδρίαση
SΕ 23/03/2017)
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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». σ. 6381, 6382, 6388, 6392,
6404, 6410, (Συνεδρίαση SΕ 23/03/2017)
.

.
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. σ.
6483, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

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. σ.
6558, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 7007, 7008, (Συνεδρίαση ΡΣΤ
11/04/2017)
.
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6371, 6381, (Συνεδρίαση SΕ 23/03/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ΕΡΤ Α.Ε.
για τους υπαλλήλους του Προεδρικού
Διατάγματος 164/2006. σ. 6854, 6855,
(Συνεδρίαση ΡΓ 06/04/2017)
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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. σ.
6497, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

.
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». σ. 6886,
6887, (Συνεδρίαση ΡΔ 07/04/2017)
.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα:
«το ΕΣΡ πρέπει να ασχοληθεί με το Survivor;»
σ. 6933, 6934, 6935, (Συνεδρίαση ΡΔ
07/04/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6481, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.
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. σ.
6481, 6482, 6522, (Συνεδρίαση SΗ
28/03/2017)

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«καθυστερεί εξοργιστικά και με δόλο (;) ο
διαγωνισμός αδειοδότησης των τηλεοπτικών
σταθμών». σ. 6936, 6937, (Συνεδρίαση ΡΔ
07/04/2017)
.
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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
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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. σ.
6523, 6524, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

.
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 6522,
(Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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. σ.
6515, 6516, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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 1-12017 έχει διακοπεί η ασφάλισή τους λόγω
συνταξιοδότησης. σ. 6251, (Συνεδρίαση SΓ
20/03/2017)
.

ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την πρόθεση του Υπουργείου να υποβαθμίσει
το υποκατάστημα πρώην ΙΚΑ -νυν ΕΦΚΑστα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. σ. 6360, 6361,
(Συνεδρίαση SΕ 23/03/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6523, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως
που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της
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Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τον Οργανισμό Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). σ. 6361, 6362,
(Συνεδρίαση SΕ 23/03/2017)
.

πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 86
του Συντάγματος και της παραγράφου 9 του
άρθρου 155 του Κανονισμού της Βουλής. σ.
6493, 6545, 6546, (Συνεδρίαση SΗ
28/03/2017)
.

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. σ. 6669, 6670, (Συνεδρίαση Ρ
30/03/2017)
.

Σ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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». σ. 6396, (Συνεδρίαση SΕ
23/03/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την ουσιαστική κατάργηση των συντάξεων
χηρείας. σ. 6859, 6850, (Συνεδρίαση ΡΓ
06/04/2017)
.
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
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

ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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». σ. 6379, (Συνεδρίαση SΕ
23/03/2017)
.
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
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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. σ.
6490, 6491, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

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". σ. 6276,
6299, (Συνεδρίαση SΔ 22/03/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την πρόβλεψη αντιχαλαζικής προστασίας. σ.
6363, 6364, (Συνεδρίαση SΕ 23/03/2017)
.
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». σ. 6395, (Συνεδρίαση SΕ
23/03/2017)
.

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". σ. 66136615, (Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.

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

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6678, 6679, 6680, 6681, (Συνεδρίαση Ρ
30/03/2017)
.
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». σ. 6681, (Συνεδρίαση Ρ
30/03/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 7008, (Συνεδρίαση ΡΣΤ
11/04/2017)
.
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6276, (Συνεδρίαση SΔ 22/03/2017)
.
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(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. σ.
6517, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αποκατάσταση των ζημιών από φυσικές
καταστροφές στον Δήμο Ευρώτα. σ. 6259,
6260, (Συνεδρίαση SΓ 20/03/2017)
.
Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
«Προτίθεστε να ανοίξετε το χωροταξικό του
Καλλικράτη;» σ. 6264, 6272, 6273,
(Συνεδρίαση SΓ 20/03/2017)
.

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". σ. 66086610, (Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6271, (Συνεδρίαση SΓ 20/03/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη διαχείριση των απορριμμάτων του Νομού
Ζακύνθου. σ. 6437, 6438, (Συνεδρίαση SΖ
27/03/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την καταβολή των δεδουλευμένων και την
αποτροπή απολύσεων των συμβασιούχων
στους δήμους. σ. 6836, 6837, (Συνεδρίαση ΡΒ
03/04/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6957, 6958, 7011, (Συνεδρίαση
ΡΕ 10/04/2017, Συνεδρίαση ΡΣΤ 11/04/2017)
.

ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΠΑΝΟΣ)
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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". σ. 6604,
(Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6988, (Συνεδρίαση ΡΣΤ
11/04/2017)
.
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6986, (Συνεδρίαση ΡΣΤ
11/04/2017)
.

ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΤΥ)
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". σ. 6613,
(Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)

ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 7016, 7017, (Συνεδρίαση ΡΣΤ
11/04/2017)
.
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Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6963, 6965, (Συνεδρίαση ΡΕ
10/04/2017)
.

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". σ. 6277,
6278, 6298, 6301, (Συνεδρίαση SΔ
22/03/2017)
.

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6974, 7015, 7018, 7021, (Συνεδρίαση ΡΕ
10/04/2017, Συνεδρίαση ΡΣΤ 11/04/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6974, (Συνεδρίαση ΡΕ
10/04/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6277, 6298, 6952, 6965, 7018, 7023,
(Συνεδρίαση SΔ 22/03/2017, Συνεδρίαση ΡΕ
10/04/2017, Συνεδρίαση ΡΣΤ 11/04/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6989, 6997, 7014, 7015, 7017,
7021, (Συνεδρίαση ΡΣΤ 11/04/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6953-6955, 6971, 6972, 6973,
6987, 6992, 7009, 7010, 7011, (Συνεδρίαση
ΡΕ 10/04/2017, Συνεδρίαση ΡΣΤ 11/04/2017)
.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τις «δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού
Εξωτερικών για προεκλογικές συγκεντρώσεις
τουρκικών κομμάτων στην Ελλάδα». σ. 6356,
6357, 6358, (Συνεδρίαση SΕ 23/03/2017)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 6973,
6987, 6988, (Συνεδρίαση ΡΕ 10/04/2017,
Συνεδρίαση ΡΣΤ 11/04/2017)
.

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». σ. 6682, (Συνεδρίαση Ρ
30/03/2017)
.

ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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". σ. 6598,
6600, (Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.

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». σ. 6682, (Συνεδρίαση Ρ
30/03/2017)

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την επικινδυνότητα του εθνικού δικτύου
Αμφιλοχίας - Λευκάδας - Πρέβεζας Ηγουμενίτσας. σ. 6843, 6844, 6845,
(Συνεδρίαση ΡΒ 03/04/2017)
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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. σ.
6495, 6496, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα: «
Όχι στην καύση αποβλήτων στην ΑΓΕΤ
ΗΡΑΚΛΗΣ Βόλου». σ. 6942, 6943, 6944,
(Συνεδρίαση ΡΔ 07/04/2017)
.
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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". σ. 6607,
(Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6995, 6996, (Συνεδρίαση ΡΣΤ
11/04/2017)
.
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
«Προτίθεστε να ανοίξετε το χωροταξικό του
Καλλικράτη;» σ. 6268, 6269, (Συνεδρίαση SΓ
20/03/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την καταβολή των δεδουλευμένων και την
αποτροπή απολύσεων των συμβασιούχων
στους δήμους. σ. 6835, 6836, 6837,
(Συνεδρίαση ΡΒ 03/04/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6962, 6966, 6967, 6968,
(Συνεδρίαση ΡΕ 10/04/2017)
.

ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τον Οργανισμό Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). σ. 6361, 6362,
(Συνεδρίαση SΕ 23/03/2017)
.

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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

Τ
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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". σ. 6294,
6295, 6296, 6301, 6302, (Συνεδρίαση SΔ
22/03/2017)
.

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. σ.
6504, 6507, 6546, 6547, 6551, (Συνεδρίαση
SΗ 28/03/2017)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 6302,
(Συνεδρίαση SΔ 22/03/2017)
.
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». σ. 6389, 6390, 6392, 6393,
6395, 6404, 6408, (Συνεδρίαση SΕ
23/03/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6976, 6978, 6979, 6980, 7016,
7017, 7018, 7019, (Συνεδρίαση ΡΕ
10/04/2017, Συνεδρίαση ΡΣΤ 11/04/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6408, 6978, 7015, 7017, 7018, (Συνεδρίαση
SΕ 23/03/2017, Συνεδρίαση ΡΕ 10/04/2017,
Συνεδρίαση ΡΣΤ 11/04/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. ()
.

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.

ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη θέση των αγροτών στην αλυσίδα
εφοδιασμού τροφίμων. σ. 6365, (Συνεδρίαση
SΕ 23/03/2017)
.
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». σ. 6406, (Συνεδρίαση SΕ
23/03/2017)
.
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6955-6957, 6973, 7011,
(Συνεδρίαση ΡΕ 10/04/2017, Συνεδρίαση ΡΣΤ
11/04/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6973, (Συνεδρίαση ΡΕ 10/04/2017)
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Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 6973,
(Συνεδρίαση ΡΕ 10/04/2017)
.

μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ης Μαΐου
2006". σ. 6866, 6868, (Συνεδρίαση ΡΓ
06/04/2017)
.

ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(ΑΛΕΚΟΣ)

.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 7001, (Συνεδρίαση ΡΣΤ
11/04/2017)
.

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. σ.
6560, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
το καθεστώς εντοπιότητας των αστυνομικών
υπαλλήλων. σ. 6368, (Συνεδρίαση SΕ
23/03/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη σημαντική μείωση της πυροσβεστικής
δύναμης στην Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης. σ. 6662, (Συνεδρίαση Ρ
30/03/2017)
.
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.). σ. 6663, 6664, (Συνεδρίαση Ρ
30/03/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα:
«απαράδεκτες οι υπηρεσιακές συνθήκες για
τους πυροσβέστες στα περιφερειακά
αεροδρόμια της Fraport». σ. 6861, 6862,
(Συνεδρίαση ΡΓ 06/04/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με προσβλητικές εκφράσεις που
ακούστηκαν στην αίθουσα του Κοινοβουλίου
και καταδίκη αυτών. σ. 6866, 6867,
(Συνεδρίαση ΡΓ 06/04/2017)
.
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

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα:
«αντιτίθενται τοπικές κοινότητες του Δήμου
Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στην κατασκευή
μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
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από βιορευστά». σ. 6939, 6940, 6941,
(Συνεδρίαση ΡΔ 07/04/2017)
.

.

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

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. σ.
6546, 6547, 6548, 6549, (Συνεδρίαση SΗ
28/03/2017)
.

ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6997, (Συνεδρίαση ΡΣΤ
11/04/2017)
.
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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. σ.
6563, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)

ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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

56

Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
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. σ.
6498, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 6289,
6973, (Συνεδρίαση SΔ 22/03/2017,
Συνεδρίαση ΡΕ 10/04/2017)
.
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. σ.
6487, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

Φ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
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". σ. 6278,
6285-6288, 6289, 6296, 6298, 6301, 6302,
(Συνεδρίαση SΔ 22/03/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
το σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης χιλίων
οικογενειών στο νότιο Πήλιο. σ. 6937, 6938,
6939, (Συνεδρίαση ΡΔ 07/04/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6285, 6968, 6972, (Συνεδρίαση SΔ
22/03/2017, Συνεδρίαση ΡΕ 10/04/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα:
«αντιτίθενται τοπικές κοινότητες του Δήμου
Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στην κατασκευή
μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
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από βιορευστά». σ. 6939, 6941, (Συνεδρίαση
ΡΔ 07/04/2017)
.

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. σ.
6544, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα: «
Όχι στην καύση αποβλήτων στην ΑΓΕΤ
ΗΡΑΚΛΗΣ Βόλου». σ. 6942, 6943,
(Συνεδρίαση ΡΔ 07/04/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τους δασικούς χάρτες της Αττικής. σ. 6945,
6946, (Συνεδρίαση ΡΔ 07/04/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6958, 6968, 6970, 6971, 6972,
6973, 6976, 6978, 6979, 6980, (Συνεδρίαση
ΡΕ 10/04/2017)
.

ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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". σ. 65766578, 6618, (Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 6989, 6993, 7010, 7011, 70217023, (Συνεδρίαση ΡΣΤ 11/04/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
7023, (Συνεδρίαση ΡΣΤ 11/04/2017)
.
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6578, 6616, (Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.

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

ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τις προσλήψεις στον κλάδο φύλαξης
αρχαιολογικών χώρων και μουσείων. σ. 6834,
6835, (Συνεδρίαση ΡΒ 03/04/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις". σ. 7004, 7007, (Συνεδρίαση ΡΣΤ
11/04/2017)
.
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 7009,
(Συνεδρίαση ΡΣΤ 11/04/2017)
.
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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». σ. 6672, 6673, 6674, (Συνεδρίαση
Ρ 30/03/2017)
.

Χ
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αύξηση του ποσοστού ανεργίας στη
Μαγνησία εξαιτίας της αποβιομηχάνισης. σ.
6252, 6253, 6254, (Συνεδρίαση SΓ
20/03/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την ένταξη έργων αποχετευτικών δικτύων και
επεξεργασίας λυμάτων Κοντοβάζαινας,
Λεβιδίου και Καλλιανίου Αρκαδίας. σ. 6254,
6255, 6256, (Συνεδρίαση SΓ 20/03/2017)
.

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(ΕΥΗ)
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». σ. 6391, (Συνεδρίαση SΕ
23/03/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6254, 6595, (Συνεδρίαση SΓ 20/03/2017,
Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.
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". σ. 6595,
(Συνεδρίαση SΘ 29/03/2017)
.

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

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αντικατάσταση - επέκταση του
υπάρχοντος φθαρμένου δικτύου ύδρευσης της
πόλης του Ηρακλείου Κρήτης. σ. 6838,
(Συνεδρίαση ΡΒ 03/04/2017)
.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ομιλία της (Προεδρεύουσα) επί
διαδικαστικού θέματος. 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, (Συνεδρίαση SΓ 20/03/2017,
Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017, Συνεδρίαση ΡΕ
10/04/2017, Συνεδρίαση ΡΣΤ 11/04/2017)
.
Ομιλία της (Προεδρεύουσα) επί
διαδικαστικού θέματος, σχετικά με την
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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. σ.
6525, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

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. σ.
6527, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6525, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6527, (Συνεδρίαση SΗ 28/03/2017)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τον επανακαθορισμό των εισακτέων στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση με βάση ακαδημαϊκά
και ορθολογικά κριτήρια. σ. 6653, 6654, 6655,
(Συνεδρίαση Ρ 30/03/2017)
.
Ψ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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),
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