Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΜΙΛΗΤΕΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ, ΣΥΝΟΔΟΣ Γ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΔ 08.03.2018- ϟΔ 29.03.2018

Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5854, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

Α
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την ασυλία των
Βουλευτών κ.κ. Α. Ασημακοπούλου και Κ.
Μπαρμπαρούση. σ. 6075, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5840, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομίας και Ανάπτυξης: "Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου
2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που
διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του
εθνικού δικαίου για παραβάσεις των
διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των
κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλες διατάξεις". σ. 5994, 5995, 5999,
6004, (Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
5994, 5999, 6161, 6424, 6427, 6431,
(Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018, Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018, Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Αναφορά του στην κράτηση των δύο
Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε
θέματα εξωτερικής πολιτικής. σ. 6004,
(Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.

- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6446,
6456, 6457, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ανάγκη εκσυγχρονισμού νομοθεσίας για το
φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό». σ. 6043,
6044, (Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6457, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την ώρα λήξης της συνεδρίασης και
τον προγραμματισμό της ονομαστικής
ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων Μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6153, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6220, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6153, 6161, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη
στρατηγικής και αντιμετώπισης των θεμάτων
του Πολιτισμού». σ. 5969, (Συνεδρίαση ΠΣΤ
12/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6423,
6424, 6425, 6430, 6431, (Συνεδρίαση SΔ
29/03/2018)
.

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Διακοπή λειτουργίας του ΑΗΣ ΑμυνταίουΦιλώτα της ΔΕΗ στον Νομό Φλώρινας». σ.
5928, 5929, (Συνεδρίαση ΠΕ 09/03/2018)
.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6141, 6142, 6438, 6439, 6449, 6455,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018, Συνεδρίαση SΔ
29/03/2018)
.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
(ΣΙΑ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την ασυλία των
Βουλευτών κ.κ. Α. Ασημακοπούλου και Κ.
Μπαρμπαρούση. σ. 6077, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.
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Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ανάγκη προστασίας της παραγωγής γάλακτος
και της ποιότητας των γαλακτοκομικών
προϊόντων». σ. 6116, 6117, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6418,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Εκτεταμένη νοθεία και παράνομες
ελληνοποιήσεις σε γάλα και τυροκομικά
προϊόντα καθιστούν αβέβαιο το μέλλον των
Ελλήνων κτηνοτρόφων και τυροκόμων». σ.
6118, 6119, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Η λειτουργία των κτηνιατρικών υπηρεσιών, η
διαχείριση των ζωονόσων και οι επιπτώσεις
τους στην κτηνοτροφία». σ. 6120, 6122,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αποζημιώσεις κτηνοτρόφων Π.Ε. Ροδόπης
που επλήγησαν από την ευλογιά των
προβάτων κατά το έτος 2014». σ. 6122, 6123,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αποζημιώσεις κτηνοτρόφων Π.Ε. Ροδόπης
που επλήγησαν από την ευλογιά των
προβάτων κατά το έτος 2014». σ. 6123,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Β
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ)

Επιστολή της για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6233, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6442,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ

ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομιλία της για την άρση της ασυλίας του. σ.
6071, (Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στη μυστική
ψηφοφορία, επί της πρότασης που κατέθεσαν
ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης
και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Ομάδας για τη σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις
διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του
Συντάγματος, 153 επ. του Κανονισμού της

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη
στρατηγικής και αντιμετώπισης των θεμάτων
του Πολιτισμού». σ. 5968, 5969, 5984,
(Συνεδρίαση ΠΣΤ 12/03/2018)
.

ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
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Βουλής και 5 του ν. 3126/2003: «Ποινική
Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για
την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της
απιστίας περί την υπηρεσία, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του
Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό και με το
άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί
αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων δια
τους καταχραστάς του Δημοσίου», όπως
ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη
Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο
Πολάκη, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα
στην πρόταση σχετικά με την τιμολόγηση
φαρμάκων και την εν γένει φαρμακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. σ. 5917,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6236, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομίας και Ανάπτυξης: "Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου
2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που
διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του
εθνικού δικαίου για παραβάσεις των
διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των
κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλες διατάξεις". σ. 5996-5998, 6017,
(Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.

Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 5892, 5908, 5968, 6155, 6156,
6157, 6158, 6161, 6435, 6438, 6439, 6442,
6446, 6447, 6449, (Συνεδρίαση ΠΔ
08/03/2018, Συνεδρίαση ΠΣΤ 12/03/2018,
Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018, Συνεδρίαση SΔ
29/03/2018)
.

ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6422,
6434, 6445, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ανάγκη προστασίας της παραγωγής γάλακτος
και της ποιότητας των γαλακτοκομικών
προϊόντων». σ. 6116, 6117, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος, σχετικά με την ώρα λήξης της
συνεδρίασης και τον προγραμματισμό της
ονομαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου
νόμου του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6151, 6153, 6155, 6156,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6435, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6215, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6200, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα: «
Έλεγχος της διαδικασίας ποινής κατά του
ΠΑΟΚ». σ. 6039, 6040, (Συνεδρίαση ΠΗ
15/03/2018)
.

Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5914, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Παράπονα και κρίσιμες ημέρες για το
ελληνικό ποδόσφαιρο». σ. 6041, 6042,
(Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5849, 5850, 5851, 5852, (Συνεδρίαση ΠΔ
08/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Επεισόδια και συγκρούσεις στο λιμάνι της
Πάτρας μεταξύ μεταναστών και ελληνικών
αρχών». σ. 6056, 6057, (Συνεδρίαση ΠΘ
16/03/2018)
.
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα:
«Δικαίωμα υπαγωγής των αυθαιρέτων
κτισμάτων σε εξ’ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες». σ.
6057, 6058, 6059, (Συνεδρίαση ΠΘ
16/03/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αναστολή πρωτοκόλλων επιβολής ειδικής
αποζημίωσης έως την κύρωση των δασικών
χαρτών». σ. 6368, 6369, (Συνεδρίαση SΒ
23/03/2018)
.

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6219, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης -

ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στη μυστική
ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 70Α του
Κανονισμού της Βουλής, επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
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πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6432,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6418, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Παρέμβασή της στη συζήτηση επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5862, 5879, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
Παρέμβασή του στη συζήτηση επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5879, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
5871, 5872, 5873, 5876, 5877, 5879, 5880,
5881, 5887, 5890, 6071, 6072, 6086,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018, Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6401,
6418, 6419, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Ομιλία του επί του Κανονισμού, σχετικά με
εκφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν εντός της
αίθουσας του Κοινοβουλίου. σ. 5887,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.
Ομιλία του στη συζήτηση: α) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των
διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’
του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των
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μελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’
έως και η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80
του Κανονισμού της Βουλής και β) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος
«Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή» κ.
Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών
κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία
Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα
Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων
των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου
2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του
Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 6069,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

τους στην κτηνοτροφία». σ. 6119, 6120, 6121,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5869, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

Αναφορά του σε επιστολές που μοιράστηκαν
προς τους Βουλευτές, από εκπροσώπους
παμμακεδονικών οργανώσεων της οικουμένης.
σ. 6069, (Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.
Αναφορά του στην αντικοινοβουλευτική
συμπεριφορά του Βουλευτή του Λαϊκού
Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή κ. Ι. Λαγού. σ. 6179,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Γ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 64366438, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6147, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Αναφορά της στην κράτηση των δύο
Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε
θέματα εξωτερικής πολιτικής. σ. 5871,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.
Ομιλία της στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73

ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Η λειτουργία των κτηνιατρικών υπηρεσιών, η
διαχείριση των ζωονόσων και οι επιπτώσεις
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Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5871, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος
«Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή» κ.
Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών
κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία
Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα
Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων
των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου
2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του
Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 6065, 6066,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6435,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομίας και Ανάπτυξης: "Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου
2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που
διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του
εθνικού δικαίου για παραβάσεις των
διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των
κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλες διατάξεις". σ. 5992, (Συνεδρίαση ΠΖ
14/03/2018)
.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση: α) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των
διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’
του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των
μελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’
έως και η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80
του Κανονισμού της Βουλής και β) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
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τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5846, 5847, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

.
Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5884π, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
5871, 6018, 6121, 6122, 6124, 6128, 6129,
6131, 6149, 6237, 6418, 6419, 6421, 6422,
6424, 6427, 6429, 6431, 6432, 6433, 6434,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018, Συνεδρίαση ΠΖ
14/03/2018, Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018,
Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.
Ομιλία του στη συζήτηση: α) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των
διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’
του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των
μελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’
έως και η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80
του Κανονισμού της Βουλής και β) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος
«Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή» κ.
Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών
κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία
Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα
Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων
των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου
2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του
Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 6068,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
5890, 6173, 6174, (Συνεδρίαση ΠΔ
08/03/2018, Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6173, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΑΛΤΑΡΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ)
Επιστολή της για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6210, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6149-6151, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6194, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - AΔΩΝΙΣ
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 5884,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)

9

Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 6067,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Στέρηση συντάξεων και επιδομάτων λόγω
οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών». σ.
6393, 6394, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5859, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6459,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στη συζήτηση: α) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των
διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’
του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των
μελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’
έως και η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80
του Κανονισμού της Βουλής και β) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος
«Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή» κ.
Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών
κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία
Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα
Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων
των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου
2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του
Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’ και

ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη
στρατηγικής και αντιμετώπισης των θεμάτων
του Πολιτισμού». σ. 5967, 5968, (Συνεδρίαση
ΠΣΤ 12/03/2018)
.
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6217, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη
στρατηγικής και αντιμετώπισης των θεμάτων
του Πολιτισμού». σ. 5977-5979, (Συνεδρίαση
ΠΣΤ 12/03/2018)
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κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία
Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα
Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων
των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου
2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του
Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 6069,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6171, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6420,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6151-6153, 6179, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.
Αναφορά του στην αντικοινοβουλευτική
συμπεριφορά του Βουλευτή του Λαϊκού
Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή κ. Ι. Λαγού. σ. 6179,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6237, 6238, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη
στρατηγικής και αντιμετώπισης των θεμάτων
του Πολιτισμού». σ. 5979, 5980, (Συνεδρίαση
ΠΣΤ 12/03/2018)
.

Δ

ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα

Ομιλία του στη συζήτηση: α) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των
διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’
του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των
μελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’
έως και η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80
του Κανονισμού της Βουλής και β) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος
«Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή» κ.
Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών
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διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5839, 5867, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που
διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του
εθνικού δικαίου για παραβάσεις των
διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των
κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλες διατάξεις". σ. 6006, 6009, 6012,
6018, 6019, (Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.

ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομίας και Ανάπτυξης: "Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου
2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που
διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του
εθνικού δικαίου για παραβάσεις των
διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των
κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλες διατάξεις". σ. 5990, 5999,
(Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Απομάκρυνση υποκαταστήματος Εθνικής
Τράπεζας από το Ζεφύρι». σ. 6371, 6372,
(Συνεδρίαση SΒ 23/03/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Προβάλλει εκ νέου επείγουσα η ανάγκη
νομοθετικής ρύθμισης των στεγαστικών
δανείων σε ελβετικό φράγκο». σ. 6372, 6374,
(Συνεδρίαση SΒ 23/03/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
5994, 5999, (Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.

Ζ

ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6433,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6156, 6157, 6161, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6158, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
Η
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ομιλία του στη συζήτηση: α) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των
διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’
του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των
μελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’
έως και η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80
του Κανονισμού της Βουλής και β) Επί της

ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αναφορά του στην κράτηση των δύο
Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε
θέματα εξωτερικής πολιτικής. σ. 6006,
(Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομίας και Ανάπτυξης: "Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου
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πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος
«Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή» κ.
Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών
κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία
Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα
Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων
των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου
2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του
Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 6063, 6064,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6447,
6448, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Αναφορά του στην κράτηση των δύο
Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε
θέματα εξωτερικής πολιτικής. σ. 5883,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.
Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5883, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6064, (Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 64076409, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.
Θ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6418, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη
στρατηγικής και αντιμετώπισης των θεμάτων
του Πολιτισμού». σ. 5976, 5977, (Συνεδρίαση
ΠΣΤ 12/03/2018)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
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και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6416,
6466, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

6147, 6166, 6174, 6175, 6180, 6188,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6147, 6188, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
Αναφορά του στην αντικοινοβουλευτική
συμπεριφορά του Βουλευτή του Λαϊκού
Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή κ. Ι. Λαγού. σ. 6180,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6399,
6400, 6401, 6444, 6445, 6446, 6447,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6428,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6121, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 5988, 5992, 5994, 5995, 5996,
5999, 6000, 6037, 6038, 6039, 6040, 6041,
6042, 6046, 6049, 6052, 6370, 6374, 6399,
6400, 6401, 6403, 6407, 6409, 6414,
(Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018, Συνεδρίαση ΠΗ
15/03/2018, Συνεδρίαση SΒ 23/03 /2018,
Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «Παράπονα και κρίσιμες
ημέρες για το ελληνικό ποδόσφαιρο». σ. 6041,
(Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.

Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6157, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
Κ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6414, 6466, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, σχετικά με την ανακατασκευή του
Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
στην Πλάκα. σ. 6050, (Συνεδρίαση ΠΗ
15/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
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Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «Μειωμένες συντάξεις
αγροτών». σ. 6052, (Συνεδρίαση ΠΗ
15/03/2018)
.

.
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο
νόμου του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης:
"Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους
κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης
βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των
διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των
κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλες διατάξεις". σ. 6017, (Συνεδρίαση ΠΖ
14/03/2018)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «Κατάργηση της
Προστασίας των Συντάξεων των ΑμεΑ από
τον Νόμο Κατρούγκαλου». σ. 6053,
(Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «Απομάκρυνση
υποκαταστήματος Εθνικής Τράπεζας από το
Ζεφύρι». σ. 6372, (Συνεδρίαση SΒ
23/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την παραχώρηση των μη λειτουργούντων
σχολικών κτηρίων. σ. 6046, 6047, 6048,
(Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
ερώτηση, με θέμα: «Προβάλλει εκ νέου
επείγουσα η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης
των στεγαστικών δανείων σε ελβετικό
φράγκο». σ. 6372, 6374, (Συνεδρίαση SΒ
23/03/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την ώρα λήξης της συνεδρίασης και
τον προγραμματισμό της ονομαστικής
ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων Μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6149, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6223, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Επιστολή του για τη συμμετοχή στη μυστική
ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 70Α του
Κανονισμού της Βουλής, επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:

ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6192, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 5926, 5927, 5930, 6009, 6015,
6017, 6055, 6059, 6133, 6136, 6141, 6142,
6147, 6390, 6397, 6398, (Συνεδρίαση ΠΕ
09/03/2018, Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018,
Συνεδρίαση ΠΘ 16/03/2018, Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018, Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
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Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5911, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5843, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
Παρέμβασή της στη συζήτηση: α) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των
διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’
του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των
μελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’
έως και η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80
του Κανονισμού της Βουλής και β) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος
«Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή» κ.
Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών
κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία
Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα
Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων
των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου
2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του
Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 6066,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) στη
Μεγαλόπολη. σ. 5922, 5923, (Συνεδρίαση ΠΕ
09/03/2018)
.
Αναφορά του στην αντικοινοβουλευτική
συμπεριφορά του Βουλευτή του Λαϊκού
Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή κ. Ι. Λαγού. σ. 6184,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6184, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης
Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) Σχιστού. σ.
5924, 5926, (Συνεδρίαση ΠΕ 09/03/2018)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6086, (Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

Παρέμβασή της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομίας και Ανάπτυξης: "Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου
2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που
διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του
εθνικού δικαίου για παραβάσεις των
διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των
κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλες διατάξεις". σ. 5996, (Συνεδρίαση ΠΖ
14/03/2018)

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
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22/03/2018)
.

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5842, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6131-6133, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5873, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη
στρατηγικής και αντιμετώπισης των θεμάτων
του Πολιτισμού». σ. 5965-5967, (Συνεδρίαση
ΠΣΤ 12/03/2018)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6129, 6141, 6142, 6194, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6216, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6133-6135, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6231, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6218, (Συνεδρίαση SΑ
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κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία
Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα
Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων
των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου
2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του
Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 6062, 6063,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6172, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Προβάλλει εκ νέου επείγουσα η ανάγκη
νομοθετικής ρύθμισης των στεγαστικών
δανείων σε ελβετικό φράγκο». σ. 6372, 6373,
(Συνεδρίαση SΒ 23/03/2018)
.

ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ποια η τύχη των ρευστών αποθεματικών της
ΟΛΘ Α.Ε., ύψους 65.108.327,16 ευρώ μετά τη
μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των
μετοχών του δημοσίου σε ιδιώτες;» σ. 6378,
6379, (Συνεδρίαση SΓ 26/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα: «
Ένταξη ανίατων παθήσεων στον ενιαίο πίνακα
προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας». σ.
6389, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στη μυστική
ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 70Α του
Κανονισμού της Βουλής, επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5913, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6188, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
5887, 6062, 6063, (Συνεδρίαση ΠΔ
08/03/2018, Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.
Ομιλία του στη συζήτηση: α) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των
διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’
του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των
μελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’
έως και η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80
του Κανονισμού της Βουλής και β) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος
«Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή» κ.
Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την ασυλία των
Βουλευτών κ.κ. Α. Ασημακοπούλου και Κ.
Μπαρμπαρούση. σ. 6079, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)
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Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6064, 6171, 6290, (Συνεδρίαση S 19/03/2018,
Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

.
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6203, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6139-6141, 6178, 6290, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6165, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Αναφορά του στην αντικοινοβουλευτική
συμπεριφορά του Βουλευτή του Λαϊκού
Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή κ. Ι. Λαγού. σ. 6178,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Χειροτέρευση των όρων απόδοσης της
ασφάλισης του ΕΦΚΑ προς τους
ασφαλισμένους». σ. 6390, 6391, 6392,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6133, 6183, 6184, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.
Αναφορά του στην αντικοινοβουλευτική
συμπεριφορά του Βουλευτή του Λαϊκού
Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή κ. Ι. Λαγού. σ. 6183,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Κατάργηση του άρθρου 12 του ν.4387/2016
και των τροποποιήσεων του νόμου του
Υπουργείου Οικονομικών: "Ρυθμίσεις για την
αγορά παιγνίων"». σ. 6395, 6396, (Συνεδρίαση
SΔ 29/03/2018)
.

ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6441,
6442, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Αναφορά της στην αντικοινοβουλευτική
συμπεριφορά του Βουλευτή του Λαϊκού
Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή κ. Ι. Λαγού. σ. 6180,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6180, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6442, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6460,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Επιστολή της για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6234, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6141, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την ώρα λήξης της συνεδρίασης και
τον προγραμματισμό της ονομαστικής
ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων Μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6149, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6400,
6401, 6405, 6406, 6407, 6423, 6424, 6425,
6427, 6464, 6465, 6467, 6468, (Συνεδρίαση
SΔ 29/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6159, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6175, 6433, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018,
Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6400, 6424, 6456, 6463, 6464, 6465, 6468,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6175, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ομιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη
στρατηγικής και αντιμετώπισης των θεμάτων
του Πολιτισμού». σ. 5963, 5964, 5982,
(Συνεδρίαση ΠΣΤ 12/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6438,
6439, 6440, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Επιστολή της για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6224, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
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γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6429,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

.
Αναφορά του στην αντικοινοβουλευτική
συμπεριφορά του Βουλευτή του Λαϊκού
Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή κ. Ι. Λαγού. σ. 6178,
6181, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Παρέμβασή της στη συζήτηση επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5856, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6429, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αναφορά του στην κράτηση των δύο
Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε
θέματα εξωτερικής πολιτικής. σ. 6011,
(Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομίας και Ανάπτυξης: "Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου
2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που
διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του
εθνικού δικαίου για παραβάσεις των
διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των
κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλες διατάξεις". σ. 6011, 6012,
(Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6141, 6147, 6151, 6178, 6181-6183,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6443,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6141, 6155, 6178, 6183, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την ώρα λήξης της συνεδρίασης και
τον προγραμματισμό της ονομαστικής
ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων Μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6151, 6155, 6156, 6188, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Επαπειλούμενη κοινωνική έκρηξη στο
Λεκανοπέδιο Κάτω Νευροκοπίου Δράμας». σ.
6042, 6043, (Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6230, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ανάγκη εκσυγχρονισμού νομοθεσίας για το
φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό». σ. 6044,
(Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.

ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στη μυστική
ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 70Α του
Κανονισμού της Βουλής, επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5912, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΛΥΔΙΑ
Ομιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη
στρατηγικής και αντιμετώπισης των θεμάτων
του Πολιτισμού». σ. 5971-5973, 5984, 5985,
(Συνεδρίαση ΠΣΤ 12/03/2018)
.
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
5974, 6429, (Συνεδρίαση ΠΣΤ 12/03/2018,
Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6425,
6426, 6427, 6429, 6433, (Συνεδρίαση SΔ
29/03/2018)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την ασυλία των
Βουλευτών κ.κ. Α. Ασημακοπούλου και Κ.
Μπαρμπαρούση. σ. 6078, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.

ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6235, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6399,
6400, 6401, 6419, 6421, 6422, 6431, 6432,
6439, 6440, 6445, 6446, 6447, 6448, 6449,
6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6463, 6467,
6468, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5909, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6438, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την ασυλία των
Βουλευτών κ.κ. Α. Ασημακοπούλου και Κ.
Μπαρμπαρούση. σ. 6073, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Το Υπουργείο Τουρισμού "καταλύει" επί της
ουσίας τον ΕΟΤ». σ. 6091, 6092, 6093,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6202, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6422,
6423, 6424, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6069, (Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6225, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 5884, 5885, (Συνεδρίαση ΠΔ
08/03/2018)
.

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
Επιστολή της για τη συμμετοχή στη μυστική
ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 70Α του
Κανονισμού της Βουλής, επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής

Παρέμβασή του (Προεδρεύων) στη συζήτηση
επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του
Ομάδας για τη σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
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διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις
διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του
Συντάγματος, 153 επ. του Κανονισμού της
Βουλής και 5 του ν. 3126/2003: «Ποινική
Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για
την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της
απιστίας περί την υπηρεσία, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του
Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό και με το
άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί
αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων δια
τους καταχραστάς του Δημοσίου», όπως
ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη
Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο
Πολάκη, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα
στην πρόταση σχετικά με την τιμολόγηση
φαρμάκων και την εν γένει φαρμακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. σ. 5890,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

.
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την ασυλία των
Βουλευτών κ.κ. Α. Ασημακοπούλου και Κ.
Μπαρμπαρούση. σ. 6074, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6204, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
5994, (Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6209, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομίας και Ανάπτυξης: "Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου
2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που
διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του
εθνικού δικαίου για παραβάσεις των
διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των
κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλες διατάξεις". σ. 5994, 6013, 6015,
(Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5856-5858, 5859, (Συνεδρίαση ΠΔ
08/03/2018)

Αναφορά του στην κράτηση των δύο
Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε
θέματα εξωτερικής πολιτικής. σ. 6013,
(Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Η επιλογή του πολιτικού υφιστάμενου του κ.
Τσακαλώτου ως κριτή του προϋπολογισμού
του». σ. 6375, 6376, (Συνεδρίαση SΓ
26/03/2018)
.
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Παύση εργασιών στο Σχολείο Αρχαγγέλου
Ρόδου». σ. 6385, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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Παρέμβασή του στη συζήτηση επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5849, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

2016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’
έως και η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80
του Κανονισμού της Βουλής και β) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος
«Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή» κ.
Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών
κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία
Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα
Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων
των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου
2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του
Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 6067,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η
οποία δεν συζητήθηκε, με θέμα: "Στελέχωση
του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας με
αναισθησιολόγους και των κέντρων υγείας του
νομού με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό". σ.
6093, 6094, (Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομίας και Ανάπτυξης: "Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου
2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που
διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του
εθνικού δικαίου για παραβάσεις των
διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των
κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλες διατάξεις". σ. 6019, (Συνεδρίαση ΠΖ
14/03/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6093, 6094, 6379, 6380, (Συνεδρίαση S
19/03/2018, Συνεδρίαση SΓ 26/03/2018)
.
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6229, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Επαπειλούμενη κοινωνική έκρηξη στο
Λεκανοπέδιο Κάτω Νευροκοπίου Δράμας». σ.
6042, 6043, (Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.

Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η
οποία δεν συζητήθηκε, με θέμα: " Ίδρυση
Τμήματος Μεταγωγών και Δικαστηρίων
Δράμας και στελέχωσή του με το αναγκαίο
προσωπικό. Στελέχωση με το αναγκαίο
προσωπικό του καταστήματος κράτησης
Δράμας". σ. 6380, (Συνεδρίαση SΓ
26/03/2018)
.

Παρέμβασή του στη συζήτηση: α) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των
διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’
του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των
μελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-4-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
5988, 5996, 5999, 6167, (Συνεδρίαση ΠΖ
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14/03/2018, Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

Αναφορά του στην κράτηση των δύο
Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε
θέματα εξωτερικής πολιτικής. σ. 5991,
(Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6166, 6167, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομίας και Ανάπτυξης: "Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου
2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που
διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του
εθνικού δικαίου για παραβάσεις των
διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των
κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλες διατάξεις". σ. 5991, 5992, 5995,
5996, 5999, 6015, 6017, (Συνεδρίαση ΠΖ
14/03/2018)
.

Λ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5852, 5853, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 5994,
5995, 5996, (Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.
Παρέμβασή του στη συζήτηση: α) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των
διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’
του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των
μελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’
έως και η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80
του Κανονισμού της Βουλής και β) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος
«Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή» κ.
Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών
κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία
Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα
Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων
των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου
2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του
Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 6068,

Αναφορά του στην κράτηση των δύο
Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε
θέματα εξωτερικής πολιτικής. σ. 5853,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6177, 6178, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5845, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

Αναφορά του στην αντικοινοβουλευτική
συμπεριφορά του Βουλευτή του Λαϊκού
Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή κ. Ι. Λαγού. σ. 6178,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 5850, 5851, 5858, 5859, 6093,
6094, 5862, 6189, 6194, 6195, 6199, 6237,
6238, 6290, 6455, 6456, 6457, 6459, 6461,
6463, 6464, 6465, 6466, 6467, 6468,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018, Συνεδρίαση S
19/03/2018, Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018,
Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ. ()
.
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος, σχετικά με την ώρα λήξης της
συνεδρίασης και τον προγραμματισμό της
ονομαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου
νόμου του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6188, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομίας και Ανάπτυξης: "Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου
2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που
διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του
εθνικού δικαίου για παραβάσεις των
διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των
κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλες διατάξεις". σ. 5998, (Συνεδρίαση ΠΖ
14/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ανάγκη παρεμβάσεων στην παλιά εθνική οδό
που διέρχεται από την πόλη της Λάρισας,
καθώς και στον δρόμο Λάρισας - Βόλου». σ.
6386, 6387, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Παράπονα και κρίσιμες ημέρες για το
ελληνικό ποδόσφαιρο». σ. 6040, 6041, 6042,
(Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6041, (Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6147, 6178, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
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προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5839, 5840, 5851, 5863, 5881, (Συνεδρίαση
ΠΔ 08/03/2018)
.

γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6458,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5888, 5889, 5890, 5892, (Συνεδρίαση ΠΔ
08/03/2018)
.

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Αναφορά του στην κράτηση των δύο
Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε
θέματα εξωτερικής πολιτικής. σ. 5855,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.
Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5855, 5856, 5885, (Συνεδρίαση ΠΔ
08/03/2018)
.

Αναφορά του στην κράτηση των δύο
Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε
θέματα εξωτερικής πολιτικής. σ. 5889, 5890,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
5890, 5892, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 5973, 5974, 5982, 5983, 6167,
6171, 6172, 6173, 6174, 6175, 6177, 6178,
6179, 6183, 6184, 6377, 6379, 6380,
(Συνεδρίαση ΠΣΤ 12/03/2018, Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018 ,Συνεδρίαση SΓ 26/03/2018)

ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
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ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη
Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο
Πολάκη, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα
στην πρόταση σχετικά με την τιμολόγηση
φαρμάκων και την εν γένει φαρμακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. σ. 5915,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Το Υπουργείο Τουρισμού "καταλύει" επί της
ουσίας τον ΕΟΤ». σ. 6091, 6092, (Συνεδρίαση
S 19/03/2018)
.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσμου-Χρυσή
Αυγή κ. Ι. Λαγού. σ. 6178, 6179, (Συνεδρίαση
SΑ 22/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα: «
Άρση κορεσμένου ηλεκτρικού δικτύου
Πελοποννήσου». σ. 5927, 5928, (Συνεδρίαση
ΠΕ 09/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 64146416, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Υλοποίηση δικτύου φυσικού αερίου στην
Πελοπόννησο». σ. 5930, 5931, 5932,
(Συνεδρίαση ΠΕ 09/03/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6135, 6136, 6137, 6195, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6137, 6195, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.

Μ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στη μυστική
ψηφοφορία, επί της πρότασης που κατέθεσαν
ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης
και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Ομάδας για τη σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις
διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του
Συντάγματος, 153 επ. του Κανονισμού της
Βουλής και 5 του ν. 3126/2003: «Ποινική
Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για
την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της
απιστίας περί την υπηρεσία, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του
Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό και με το
άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί
αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων δια
τους καταχραστάς του Δημοσίου», όπως
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σ. 5851, 5853, 5856, 5866, 5867, (Συνεδρίαση
ΠΔ 08/03/2018)
.

.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
5853, 6064, 6178, (Συνεδρίαση ΠΔ
08/03/2018, Συνεδρίαση S 19/03/2018,
Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6181, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Παρέμβασή του στη συζήτηση: α) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των
διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’
του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των
μελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’
έως και η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80
του Κανονισμού της Βουλής και β) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος
«Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή» κ.
Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών
κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία
Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα
Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων
των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου
2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του
Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 6063, 6066,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αστικές συγκοινωνίες: Οι φορολογούμενοι
πληρώνουν περισσότερα χρήματα για
χειρότερες υπηρεσίες». σ. 6129, 6130,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6153, 6154, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Παύση εργασιών στο Σχολείο Αρχαγγέλου
Ρόδου». σ. 6385, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ανάγκη παρεμβάσεων στην παλιά εθνική οδό
που διέρχεται από την πόλη της Λάρισας,
καθώς και στον δρόμο Λάρισας - Βόλου». σ.
6386, 6387, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Νότια παράκαμψη Μυτιλήνης». σ. 6388,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.

Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6177, 6178, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" και τη
μετατροπή των συμβάσεων των εργαζομένων
σε αορίστου χρόνου». σ. 6126, 6127, 6128,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
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γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5847-5849, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

εθνικού δικαίου για παραβάσεις των
διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των
κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλες διατάξεις". σ. 6016, (Συνεδρίαση ΠΖ
14/03/2018)
.
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6438,
6439, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη
στρατηγικής και αντιμετώπισης των θεμάτων
του Πολιτισμού». σ. 5981, (Συνεδρίαση ΠΣΤ
12/03/2018)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6161, 6466, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018,
Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6164, 6167, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6438, 6439, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6427,
6466, 6468, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6232, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Επιχορήγηση ΝΠΙΔ (Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου) χωρίς κριτήρια και
διαδικασίες». σ. 6124, 6125, 6126,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομίας και Ανάπτυξης: "Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου
2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που
διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του

Αναφορά του στην κράτηση των δύο
Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε
θέματα εξωτερικής πολιτικής. σ. 5874,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.
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Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5874-5876, 5877, 5880, 5881, (Συνεδρίαση
ΠΔ 08/03/2018)
.

Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5885-5887, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.
Αναφορά του στην κράτηση των δύο
Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε
θέματα εξωτερικής πολιτικής. σ. 5886,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.
Ομιλία του επί του Κανονισμού, σχετικά με
εκφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν εντός της
αίθουσας του Κοινοβουλίου. σ. 5887,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομίας και Ανάπτυξης: "Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου
2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που
διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του
εθνικού δικαίου για παραβάσεις των
διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των
κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλες διατάξεις". σ. 6005, (Συνεδρίαση ΠΖ
14/03/2018)
.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την ασυλία των
Βουλευτών κ.κ. Α. Ασημακοπούλου και Κ.
Μπαρμπαρούση. σ. 6081, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6208, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του

ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
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Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6440,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6211, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη
στρατηγικής και αντιμετώπισης των θεμάτων
του Πολιτισμού». σ. 5971, 5975, 5976,
(Συνεδρίαση ΠΣΤ 12/03/2018)
.

ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση: α) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των
διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’
του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των
μελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’
έως και η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80
του Κανονισμού της Βουλής και β) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος
«Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή» κ.
Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών
κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία
Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα
Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων
των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου
2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του
Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 6064,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση: α) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των
διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’
του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των
μελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’
έως και η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80
του Κανονισμού της Βουλής και β) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος
«Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή» κ.
Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών
κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία
Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα
Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων
των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου
2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του
Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 6063,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Πότε επιτέλους θα εκπονηθεί και εγκριθεί
Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των
Ναρκωτικών;» σ. 5960, 5961, (Συνεδρίαση
ΠΣΤ 12/03/2018)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6213, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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Παρέμβασή του στη συζήτηση: α) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των
διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’
του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των
μελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’
έως και η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80
του Κανονισμού της Βουλής και β) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος
«Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή» κ.
Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών
κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία
Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα
Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων
των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου
2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του
Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 6063,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

.
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στη μυστική
ψηφοφορία, επί της πρότασης που κατέθεσαν
ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης
και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Ομάδας για τη σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις
διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του
Συντάγματος, 153 επ. του Κανονισμού της
Βουλής και 5 του ν. 3126/2003: «Ποινική
Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για
την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της
απιστίας περί την υπηρεσία, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του
Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό και με το
άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί
αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων δια
τους καταχραστάς του Δημοσίου», όπως
ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη
Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο
Πολάκη, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα
στην πρόταση σχετικά με την τιμολόγηση
φαρμάκων και την εν γένει φαρμακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. σ. 5918,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6214, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

Παρέμβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"
και τη μετατροπή των συμβάσεων των
εργαζομένων σε αορίστου χρόνου». σ. 6127,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6133, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6221, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του για την άρση της ασυλίας του. σ.
6071, 6072, (Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας

ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6157, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
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για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5888, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5849, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Απομάκρυνση υποκαταστήματος Εθνικής
Τράπεζας από το Ζεφύρι». σ. 6370, 6371,
6372, (Συνεδρίαση SΒ 23/03/2018)
.

Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5860-5862, 5869, (Συνεδρίαση ΠΔ
08/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τα δάνεια σε
κόμματα;» σ. 5958, 5959, (Συνεδρίαση ΠΣΤ
12/03/2018)
.
Ξ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Μειωμένες συντάξεις αγροτών». σ. 6050,
6051, 6052, (Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.
Ν
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Πότε επιτέλους θα εκπονηθεί και εγκριθεί
Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των
Ναρκωτικών;» σ. 5960, 5961, (Συνεδρίαση
ΠΣΤ 12/03/2018)
.
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Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6212, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

6186, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
Π
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Νότια παράκαμψη Μυτιλήνης». σ. 6387,
6388, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
5995, 6157, (Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018,
Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6455,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 5995,
5996, (Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομίας και Ανάπτυξης: "Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου
2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που
διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του
εθνικού δικαίου για παραβάσεις των
διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των
κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλες διατάξεις". σ. 5996, 6014, 6015,
6017, (Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6455, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Αναφορά του στην κράτηση των δύο
Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε
θέματα εξωτερικής πολιτικής. σ. 6014,
(Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Αναφορά του στην κράτηση των δύο
Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε
θέματα εξωτερικής πολιτικής. σ. 5992,
(Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την ώρα λήξης της συνεδρίασης και
τον προγραμματισμό της ονομαστικής
ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων Μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6153, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομίας και Ανάπτυξης: "Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου
2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που
διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του
εθνικού δικαίου για παραβάσεις των
διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των
κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλες διατάξεις". σ. 5992-5994, 5996,
(Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6153, 6177, 6178, 6186-6188, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.
Αναφορά του στην αντικοινοβουλευτική
συμπεριφορά του Βουλευτή του Λαϊκού
Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή κ. Ι. Λαγού. σ. 6178,
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Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
5994, (Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.

τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5889, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 5996,
(Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την ασυλία των
Βουλευτών κ.κ. Α. Ασημακοπούλου και Κ.
Μπαρμπαρούση. σ. 6076, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6421,
6422, 6426, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
5873, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.
Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5873, 5874, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6040, (Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τα δάνεια σε
κόμματα;» σ. 5958, 5959, (Συνεδρίαση ΠΣΤ
12/03/2018)
.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΣΑΚΗΣ)
Παρέμβασή του στη συζήτηση επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
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Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5851, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5841, 5842, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομίας και Ανάπτυξης: "Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου
2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που
διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του
εθνικού δικαίου για παραβάσεις των
διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των
κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλες διατάξεις". σ. 6005, (Συνεδρίαση ΠΖ
14/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Επεισόδια και συγκρούσεις στο λιμάνι της
Πάτρας μεταξύ μεταναστών και ελληνικών
αρχών». σ. 6055, 6056, (Συνεδρίαση ΠΘ
16/03/2018)
.
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6457,
6458, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Κατάργηση της Προστασίας των Συντάξεων
των ΑμεΑ από τον Νόμο Κατρούγκαλου». σ.
6052, 6053, (Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομίας και Ανάπτυξης: "Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου
2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που
διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του
εθνικού δικαίου για παραβάσεις των
διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των
κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλες διατάξεις". σ. 5999, (Συνεδρίαση ΠΖ
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14/03/2018)
.

12/03/2018)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6424,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Ομιλία του στη συζήτηση: α) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των
διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’
του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των
μελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’
έως και η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80
του Κανονισμού της Βουλής και β) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος
«Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή» κ.
Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών
κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία
Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα
Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων
των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου
2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του
Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 6068,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6424, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5862, 5863, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6413,
6466, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη
στρατηγικής και αντιμετώπισης των θεμάτων
του Πολιτισμού». σ. 5980, (Συνεδρίαση ΠΣΤ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
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θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6162, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5869, 5870, 5871, (Συνεδρίαση ΠΔ
08/03/2018)
.

ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6064, (Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.
Ομιλία του στη συζήτηση: α) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των
διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’
του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των
μελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’
έως και η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80
του Κανονισμού της Βουλής και β) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος
«Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή» κ.
Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών
κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία
Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα
Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων
των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου
2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του
Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 6066, 6067,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομίας και Ανάπτυξης: "Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου
2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που
διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του
εθνικού δικαίου για παραβάσεις των
διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των
κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλες διατάξεις". σ. 5994, 5995, 6002,
(Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Μειωμένες συντάξεις αγροτών». σ. 6051,
6052, (Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Περί εγκριθείσης δαπάνης ποσού 23.170.067
ευρώ ως αποζημίωση της Τραπέζης της
Ελλάδος Α.Ε.». σ. 6096, 6097, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Κατάργηση της Προστασίας των Συντάξεων
των ΑμεΑ από τον Νόμο Κατρούγκαλου». σ.
6052, 6053, (Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα: «
Ένταξη ανίατων παθήσεων στον ενιαίο πίνακα
προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας». σ.
6389, 6390, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Χειροτέρευση των όρων απόδοσης της
ασφάλισης του ΕΦΚΑ προς τους
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ασφαλισμένους». σ. 6390, 6391, 6392,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

.
Ρ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Επιστημονική τεκμηρίωση υπουργικής
απόφασης περί μειώσεως ποσοστού αναπηρίας
για άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του
αυτισμού». σ. 6392, 6393, (Συνεδρίαση SΔ
29/03/2018)
.

ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Επιστολή της για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6228, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Στέρηση συντάξεων και επιδομάτων λόγω
οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών». σ.
6393, 6394, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Σ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Κατάργηση του άρθρου 12 του ν.4387/2016
και των τροποποιήσεων του νόμου του
Υπουργείου Οικονομικών: "Ρυθμίσεις για την
αγορά παιγνίων"». σ. 6395, 6396, (Συνεδρίαση
SΔ 29/03/2018)
.

ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την ασυλία των
Βουλευτών κ.κ. Α. Ασημακοπούλου και Κ.
Μπαρμπαρούση. σ. 6080, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.

ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5845, 5863, 5869, 5870, 5887, 5888,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αναφορά του στην κράτηση των δύο
Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε
θέματα εξωτερικής πολιτικής. σ. 5859,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.
Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
5885, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
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διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5859, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομίας και Ανάπτυξης: "Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου
2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που
διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του
εθνικού δικαίου για παραβάσεις των
διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των
κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλες διατάξεις". σ. 6009-6011,
(Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη
στρατηγικής και αντιμετώπισης των θεμάτων
του Πολιτισμού». σ. 5980, (Συνεδρίαση ΠΣΤ
12/03/2018)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
5994, 6377, (Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018,
Συνεδρίαση SΓ 26/03/2018)
.

Αναφορά του στην κράτηση των δύο
Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε
θέματα εξωτερικής πολιτικής. σ. 6010,
(Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομίας και Ανάπτυξης: "Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου
2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που
διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του
εθνικού δικαίου για παραβάσεις των
διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των
κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλες διατάξεις". σ. 6000-6002,
(Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6063, 6238, (Συνεδρίαση S 19/03/2018,
Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6137-6139, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Αναφορά του στην αντικοινοβουλευτική
συμπεριφορά του Βουλευτή του Λαϊκού
Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή κ. Ι. Λαγού. σ. 6185,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6449,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6185, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ποιο το ακριβές υπόλοιπο του τραπεζικού
λογαριασμού του ν. 128/1975;» σ. 6377,
(Συνεδρίαση SΓ 26/03/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Επιστημονική τεκμηρίωση υπουργικής
απόφασης περί μειώσεως ποσοστού αναπηρίας
για άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του
αυτισμού». σ. 6392, (Συνεδρίαση SΔ
29/03/2018)
.

ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6161, 6176, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
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Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6136, 6141, 6142, 6147, 6166, 6167, 6189,
6192, 6193, 6194, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

.
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Για τις καταστροφές που προκάλεσαν οι
έντονες βροχοπτώσεις στον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου». σ. 6045, 6046, (Συνεδρίαση ΠΗ
15/03/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6141, 6142, 6147, 6173, 6194, (Συνεδρίαση
SΑ 22/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την παραχώρηση των μη λειτουργούντων
σχολικών κτηρίων. σ. 6047, 6048,
(Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα: «
Άρση κορεσμένου ηλεκτρικού δικτύου
Πελοποννήσου». σ. 5927, 5928, (Συνεδρίαση
ΠΕ 09/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" και τη
μετατροπή των συμβάσεων των εργαζομένων
σε αορίστου χρόνου». σ. 6126, 6127,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Διακοπή λειτουργίας του ΑΗΣ ΑμυνταίουΦιλώτα της ΔΕΗ στον Νομό Φλώρινας». σ.
5929, 5930, (Συνεδρίαση ΠΕ 09/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6131, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Υλοποίηση δικτύου φυσικού αερίου στην
Πελοπόννησο». σ. 5931, 5932, (Συνεδρίαση
ΠΕ 09/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6409,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα:
«Δικαίωμα υπαγωγής των αυθαιρέτων
κτισμάτων σε εξ’ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες». σ.
6058, 6059, (Συνεδρίαση ΠΘ 16/03/2018)
.
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Εξέλιξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας
αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών
του Δημοσίου προς ιδιώτες». σ. 6094, 6095,
6096, (Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6163, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6227, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 64016403, 6462, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6427, 6466, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6458,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Για τις καταστροφές που προκάλεσαν οι
έντονες βροχοπτώσεις στον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου». σ. 6044, 6045, 6046,
(Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.

Τ

ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Εκτεταμένη νοθεία και παράνομες
ελληνοποιήσεις σε γάλα και τυροκομικά
προϊόντα καθιστούν αβέβαιο το μέλλον των
Ελλήνων κτηνοτρόφων και τυροκόμων». σ.
6118, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5837, 5838, 5839, 5879, (Συνεδρίαση ΠΔ
08/03/2018)
.

ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 64116413, 6426, 6465, (Συνεδρίαση SΔ
29/03/2018)
.
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Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη
στρατηγικής και αντιμετώπισης των θεμάτων
του Πολιτισμού». σ. 5965, 5975, 5983,
(Συνεδρίαση ΠΣΤ 12/03/2018)
.

"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6226, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
5983, (Συνεδρίαση ΠΣΤ 12/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομίας και Ανάπτυξης: "Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου
2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που
διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του
εθνικού δικαίου για παραβάσεις των
διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των
κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλες διατάξεις". σ. 5988-5990,
(Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.

ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση: α) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των
διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’
του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των
μελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’
έως και η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80
του Κανονισμού της Βουλής και β) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος
«Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή» κ.
Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών
κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία
Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα
Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων
των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου
2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του
Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 6067,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5890-5892, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη
στρατηγικής και αντιμετώπισης των θεμάτων
του Πολιτισμού». σ. 5974, 5975, 5985,
(Συνεδρίαση ΠΣΤ 12/03/2018)
.

ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στη μυστική
ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 70Α του
Κανονισμού της Βουλής, επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
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Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5910, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5879, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6417,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με την ώρα λήξης της συνεδρίασης και
τον προγραμματισμό της ονομαστικής
ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων Μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6155, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6189, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(ΑΛΕΚΟΣ)
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6155, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6155, 6156, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των

ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
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προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5869, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

.
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης
που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5878, 5879, 5882, (Συνεδρίαση ΠΔ
08/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Η επιλογή του πολιτικού υφιστάμενου του κ.
Τσακαλώτου ως κριτή του προϋπολογισμού
του». σ. 6375, 6376, (Συνεδρίαση SΓ
26/03/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ποιο το ακριβές υπόλοιπο του τραπεζικού
λογαριασμού του ν. 128/1975;» σ. 6377, 6378,
(Συνεδρίαση SΓ 26/03/2018)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ποια η τύχη των ρευστών αποθεματικών της
ΟΛΘ Α.Ε., ύψους 65.108.327,16 ευρώ μετά τη
μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των
μετοχών του δημοσίου σε ιδιώτες;» σ. 6378,
6379, (Συνεδρίαση SΓ 26/03/2018)
.
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγματος, 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, για την ενδεχόμενη τέλεση του
αδικήματος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 περ.
γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό
και με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950
«Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του
Δημοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.:
Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην πρόταση σχετικά με την
τιμολόγηση φαρμάκων και την εν γένει
φαρμακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016.
σ. 5870, 5882, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
5879, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.
Αναφορά του στην κράτηση των δύο
Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε
θέματα εξωτερικής πολιτικής. σ. 5882,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6201, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.
Φ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής
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Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) στη
Μεγαλόπολη. σ. 5922, 5924, (Συνεδρίαση ΠΕ
09/03/2018)
.

Ιδιωτικού Δικαίου) χωρίς κριτήρια και
διαδικασίες». σ. 6124, 6125, 6126,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης
Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) Σχιστού. σ.
5925, 5926, (Συνεδρίαση ΠΕ 09/03/2018)
.

Χ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αναστολή πρωτοκόλλων επιβολής ειδικής
αποζημίωσης έως την κύρωση των δασικών
χαρτών». σ. 6368, 6369, 6370, (Συνεδρίαση
SΒ 23/03/2018)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6222, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6451,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Οικονομίας και Ανάπτυξης: "Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου
2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που
διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του
εθνικού δικαίου για παραβάσεις των
διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των
κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και άλλες διατάξεις". σ. 5998, 5999, 6000,
(Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΚΩΣΤΗΣ)
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αστικές συγκοινωνίες: Οι φορολογούμενοι
πληρώνουν περισσότερα χρήματα για
χειρότερες υπηρεσίες». σ. 6128, 6130,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα: «
Έλεγχος της διαδικασίας ποινής κατά του
ΠΑΟΚ». σ. 6038, 6039, 6040, (Συνεδρίαση
ΠΗ 15/03/2018)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
6129, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, με θέμα:
«Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη
στρατηγικής και αντιμετώπισης των θεμάτων
του Πολιτισμού». σ. 5970, 5971, (Συνεδρίαση
ΠΣΤ 12/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6157, 6158, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Επιχορήγηση ΝΠΙΔ (Νομικά Πρόσωπα

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
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θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6160, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των
διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’
του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των
μελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’
έως και η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80
του Κανονισμού της Βουλής και β) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος
«Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή» κ.
Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών
κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία
Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα
Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων
των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου
2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του
Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 6064,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 64496451, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.
ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Εξέλιξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας
αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών
του Δημοσίου προς ιδιώτες». σ. 6094, 6095,
6096, (Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

Επιστολή της για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6206, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Περί εγκριθείσης δαπάνης ποσού 23.170.067
ευρώ ως αποζημίωση της Τραπέζης της
Ελλάδος Α.Ε.». σ. 6096, 6097, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(ΕΥΗ)

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στον
εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας της
Γυναίκας. σ. 5836, (Συνεδρίαση ΠΔ
08/03/2018)
.

Επιστολή της για τη συμμετοχή στη μυστική
ψηφοφορία, επί της πρότασης που κατέθεσαν
ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης
και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Ομάδας για τη σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις
διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του
Συντάγματος, 153 επ. του Κανονισμού της
Βουλής και 5 του ν. 3126/2003: «Ποινική
Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για
την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της
απιστίας περί την υπηρεσία, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του
Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό και με το
άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί
αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων δια

Ομιλία της (Προεδρεύουσα) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 5837, 5839, 6061,
6062, 6063, 6064, 6066, 6067, 6069, 6071,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018, Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.
Παρέμβασή της στη συζήτηση: α) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
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Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
τους καταχραστάς του Δημοσίου», όπως
ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη
Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο
Πολάκη, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα
στην πρόταση σχετικά με την τιμολόγηση
φαρμάκων και την εν γένει φαρμακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. σ. 5916,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
- πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ)
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις". σ. 6461,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Ομιλία της στη συζήτηση: α) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των
διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’
του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των
μελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’
έως και η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80
του Κανονισμού της Βουλής και β) Επί της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού μέτρου της μομφής για
αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος
«Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή» κ.
Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών
κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία
Κασιδιάρη, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα
Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων
των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου
2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του
Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 6066,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.
Ψ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόμου
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6205, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.
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