Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ – ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ, ΣΥΝΟΔΟΣ B
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΡΛΗ 22.06.2017- ΡΜΘ 10.07.2017

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9546, (Συνεδρίαση ΡΜΑ
27/06/2017)
.

Α
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος και
του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής,
της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού
της Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ
106/Α’/24-6-1987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ
51/Α’/10-4-1997), όπως ισχύουν». σ. 9410,
9411, 9413, (Συνεδρίαση ΡΛΗ 22/06/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της ΣυμφωνίαςΠλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-μελών της, αφενός και της
Δημοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και
άλλες διατάξεις". σ. 9724, 9726, 9740,
(Συνεδρίαση ΡΜΕ 04/07/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9737, (Συνεδρίαση ΡΜΕ 04/07/2017)
.

Παρέμβασή του σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά με τη συνεπιμέλεια τέκνων. σ. 9462,
(Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.

ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9478, 9862, (Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017,
Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9859, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην

Ομιλία του σε επερώτηση, σχετικά με την
άμεση ανάγκη νέου στρατηγικού σχεδιασμού
για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. σ. 9478,
9490, 9494, 9494, (Συνεδρίαση ΡΜ
26/06/2017)
.

ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9544, (Συνεδρίαση ΡΜΑ
27/06/2017)
.
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Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9885, 9893, (Συνεδρίαση
ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα:
«Προβλήματα και προοπτικές του κλάδου της
βουβαλοτροφίας». σ. 9392, 9393, (Συνεδρίαση
ΡΛΗ 22/06/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων ενίσχυσης
των ελαιοπαραγωγών λόγω των ζημιών στην
καρπόδεση των ελαιόδεντρων στην Αργολίδα.
σ. 9600, 9601, (Συνεδρίαση ΡΜΒ 29/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ωράρια μουσείων και αρχαιολογικών χώρων
κατά τη θερινή περίοδο». σ. 9989, 9990,
(Συνεδρίαση ΡΜΖ 06/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Τρέχοντα ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης στο
νομό Ηρακλείου («Φόρμα 6» Γεωργική Σχολή
Μεσσαράς, διαχείριση υδάτινων πόρων)». σ.
9602, 9603, (Συνεδρίαση ΡΜΒ 29/06/2017)
.

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων ενίσχυσης
των ελαιοπαραγωγών λόγω των ζημιών στην
καρπόδεση των ελαιόδεντρων στην Αργολίδα.
σ. 9600, 9601, (Συνεδρίαση ΡΜΒ 29/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Χαλαζοπτώσεις στην Περιφερειακή Ενότητα
Πέλλας». σ. 10000, 10001, (Συνεδρίαση ΡΜΖ
06/07/2017)
.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9860, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ανάγκη άμεση επίσπευσης των διαδικασιών
αποζημίωσης των αγροτών του Νομού
Τρικάλων που επλήγησαν από ακραία καιρικά
φαινόμενα». σ. 10002, 10003, (Συνεδρίαση
ΡΜΖ 06/07/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τον κίνδυνο απένταξης του παραδοσιακού
ούζου Καλαμάτας από τον κατάλογο
προϊόντων προστατευόμενης γεωγραφικής
ένδειξης. σ. 10003, 10004, (Συνεδρίαση ΡΜΖ
06/07/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Εμπορία πυρηνόκαρπων 2017». σ. 9998,
9999, (Συνεδρίαση ΡΜΖ 06/07/2017)
.
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα:
«Προβλήματα και προοπτικές του κλάδου της
βουβαλοτροφίας». σ. 9392, 9393, 9394,
(Συνεδρίαση ΡΛΗ 22/06/2017)
.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα:
«Αποζημίωση των αγροτών στο Αλεποχώρι,
στα Πηγαδάκια, στα Βούρβουρα και στη
Βλαχοκερασιά Δήμου Τριπόλεως Αρκαδίας,
μετά τη θεομηνία που προκάλεσε ολική
καταστροφή στις 11 Ιουνίου». σ. 9390, 9391,
(Συνεδρίαση ΡΛΗ 22/06/2017)
.

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
«Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». σ. 10046,
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Ομιλία της σε επίκαιρη επερώτηση με θέμα:
«Σχετικά με την έλλειψη σχεδίου και τη μη
ανάληψη δράσεων για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της Ελλάδας». σ. 9429, 9445,
(Συνεδρίαση ΡΛΘ 23/06/2017)
.

ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9537, 9549, 9550, (Συνεδρίαση
ΡΜΑ 27/06/2017)
.

ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9519, (Συνεδρίαση ΡΜΑ
27/06/2017)
.

Παρέμβασή της στη συζήτηση προ
Ημερησίας Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο
143 του Κανονισμού της Βουλής, με
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε
επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα την
Οικονομία, τις αποφάσεις του Eurogroup και
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. σ.
9684, 9708, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.

ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ)
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Να οριστεί άμεσα το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο του Οργανισμού Μεσολάβησης και
Διαιτησίας». σ. 9604, (Συνεδρίαση ΡΜΒ
29/06/2017)
.

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
απολύσεις έξι εργατών και εξώδικων απειλών
της εταιρείας «ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε» προς τους εργαζομένους. σ.
9605, 9606, (Συνεδρίαση ΡΜΒ 29/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Να οριστεί άμεσα το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο του Οργανισμού Μεσολάβησης και
Διαιτησίας». σ. 9603, 9604, (Συνεδρίαση ΡΜΒ
29/06/2017)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Διασφάλιση της καταβολής των οφειλόμενων
αποδοχών, κατοχύρωση όλων των
ασφαλιστικών δικαιωμάτων και συνέχιση της
απασχόλησης των εργαζομένων του
ξενοδοχείου «ATHENS LEDRA» από τον νέο
επιχειρηματικό όμιλο που το απέκτησε». σ.
9607, 9608, (Συνεδρίαση ΡΜΒ 29/06/2017)
.

Παρέμβασή του στη συζήτηση προ
Ημερησίας Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο
143 του Κανονισμού της Βουλής, με
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε
επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα την
Οικονομία, τις αποφάσεις του Eurogroup και
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. σ.
9708, 9709, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τα προβλήματα των εργαζομένων στη
βιομηχανία παραγωγής επαγγελματικών
ψυγείων «FRIGOGLASS ΑΒΕΕ» στην Κάτω
Αχαΐα του Νομού Αχαΐας. σ. 9609, 9610,
(Συνεδρίαση ΡΜΒ 29/06/2017)
.

ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με τη διαδικασία συζήτησης επί του
σχεδίου νόμου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση
της Συμφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και
Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών-μελών της, αφενός και της
Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου". σ.
9723, (Συνεδρίαση ΡΜΕ 04/07/2017)

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Απλήρωτοι εργαζόμενοι στην εταιρεία
παραγωγής κτηνιατρικών φαρμάκων
«PROVET». σ. 10005, 10006, (Συνεδρίαση
ΡΜΖ 06/07/2017)
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Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9515, 9516-9518, 9526, 9530,
9537, 9558, (Συνεδρίαση ΡΜΑ 27/06/2017)
.

.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της ΣυμφωνίαςΠλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-μελών της, αφενός και της
Δημοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και
άλλες διατάξεις". σ. 9726, 9729, 9735, 9738,
(Συνεδρίαση ΡΜΕ 04/07/2017)
.

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση προ
Ημερησίας Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο
143 του Κανονισμού της Βουλής, με
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε
επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα την
Οικονομία, τις αποφάσεις του Eurogroup και
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. σ.
9697, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.

ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 9600, 9606, 9701, (Συνεδρίαση
ΡΜΒ 29/06/2017, Συνεδρίαση ΡΜΔ
03/07/2017)
.
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’
και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. σ. 9823,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9505, 9698, (Συνεδρίαση ΡΜΑ 27/06/2017,
Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην μυστική
ψηφοφορία για την άσκηση ή μη δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού Άμυνας κ. Γιάννου
Παπαντωνίου «για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων της απιστίας στρεφόμενης κατά
του Δημοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό
με το άρθρο 263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950)
και της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματική δραστηριότητα (σύμφωνα με τον
ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση, κατόπιν και του πορίσματος της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και άρθρα του ν.
3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών",
όπως ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 70Α του
Κανονισμού της Βουλής». σ. 9916,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9514, 9531, 9538, 9539, 9540,
(Συνεδρίαση ΡΜΑ 27/06/2017)
.
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 9697,
9698, 9699, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.
Παρέμβασή του στη συζήτηση προ
Ημερησίας Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο
143 του Κανονισμού της Βουλής, με
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε
επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα την
Οικονομία, τις αποφάσεις του Eurogroup και
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. σ.
9698, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9515, 9516, 9518, (Συνεδρίαση ΡΜΑ
27/06/2017)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’
και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. σ. 9835,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

4

Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην μυστική
ψηφοφορία για την άσκηση ή μη δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού Άμυνας κ. Γιάννου
Παπαντωνίου «για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων της απιστίας στρεφόμενης κατά
του Δημοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό
με το άρθρο 263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950)
και της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματική δραστηριότητα (σύμφωνα με τον
ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση, κατόπιν και του πορίσματος της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και άρθρα του ν.
3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών",
όπως ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 70Α του
Κανονισμού της Βουλής». σ. 9918,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος και
του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής,
της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού
της Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ
106/Α’/24-6-1987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ
51/Α’/10-4-1997), όπως ισχύουν». σ. 94119413, 9414, (Συνεδρίαση ΡΛΗ 22/06/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9453, 9455, 9457, 9458, 9459, 9460, 9677,
9682, 9683, 9684, 9686, 9687, 9692, 9698,
9699, 9704, 9706, 9707, 9708, 9709, 9710,
9712, 9713, 9714, 9883, (Συνεδρίαση ΡΜ
26/06/2017, Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017,
Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9880, 9883, 9884,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Επιστολή της για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’
και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. σ. 9833,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.
Επιστολή της για τη συμμετοχή στην μυστική
ψηφοφορία για την άσκηση ή μη δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού Άμυνας κ. Γιάννου
Παπαντωνίου «για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων της απιστίας στρεφόμενης κατά
του Δημοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό
με το άρθρο 263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950)
και της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματική δραστηριότητα (σύμφωνα με τον
ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση, κατόπιν και του πορίσματος της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και άρθρα του ν.
3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών",
όπως ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 70Α του
Κανονισμού της Βουλής». σ. 9915,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Παρέμβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Επικοινωνία του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου με τον ισοβίτη κ.
Γιαννουσάκη». σ. 9451, (Συνεδρίαση ΡΜ
26/06/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9704, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.

ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5

Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
Παρέμβασή του επί προσωπικού θέματος. σ.
9704, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9430, (Συνεδρίαση ΡΛΘ 23/06/2017)
.

Γ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση με θέμα:
«Σχετικά με την έλλειψη σχεδίου και τη μη
ανάληψη δράσεων για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της Ελλάδας». σ. 9430,
(Συνεδρίαση ΡΛΘ 23/06/2017)
.

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ομιλία της στη συζήτηση προ Ημερησίας
Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 143 του
Κανονισμού της Βουλής, με πρωτοβουλία του
Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη,
σε επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα την
Οικονομία, τις αποφάσεις του Eurogroup και
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. σ.
9687-9989, 9713, (Συνεδρίαση ΡΜΔ
03/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9530, 9539, (Συνεδρίαση ΡΜΑ
27/06/2017)
.
Παρέμβασή του στη συζήτηση προ
Ημερησίας Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο
143 του Κανονισμού της Βουλής, με
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε
επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα την
Οικονομία, τις αποφάσεις του Eurogroup και
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. σ.
9686, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.

ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9869, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9900, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017)
.

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9543, (Συνεδρίαση ΡΜΑ
27/06/2017)
.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
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Εκλογή του ως Θ’ Αντιπροέδρου της Βουλής.
σ. 9849, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Επιστολή της για τη συμμετοχή στην μυστική
ψηφοφορία για την άσκηση ή μη δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού Άμυνας κ. Γιάννου
Παπαντωνίου «για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων της απιστίας στρεφόμενης κατά
του Δημοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό
με το άρθρο 263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950)
και της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματική δραστηριότητα (σύμφωνα με τον
ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση, κατόπιν και του πορίσματος της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και άρθρα του ν.
3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών",
όπως ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 70Α του
Κανονισμού της Βουλής». σ. 9919,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ’AΔΩΝΙΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Επικοινωνία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
κ. Πάνου Καμμένου με τον ισοβίτη κ.
Γιαννουσάκη». σ. 9449, 9452, 9453, 9454,
(Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9453, 9454, (Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.
Παρέμβασή του στη συζήτηση προ
Ημερησίας Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο
143 του Κανονισμού της Βουλής, με
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε
επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα την
Οικονομία, τις αποφάσεις του Eurogroup και
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. σ.
9710, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.

ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση με θέμα:
«Σχετικά με την έλλειψη σχεδίου και τη μη
ανάληψη δράσεων για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της Ελλάδας». σ. 9440,
(Συνεδρίαση ΡΛΘ 23/06/2017)
.

ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση με θέμα:
«Σχετικά με την έλλειψη σχεδίου και τη μη
ανάληψη δράσεων για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της Ελλάδας». σ. 9433,
(Συνεδρίαση ΡΛΘ 23/06/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9507-9509, 9554, (Συνεδρίαση
ΡΜΑ 27/06/2017)
.

ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
Παρέμβασή της στη συζήτηση προ
Ημερησίας Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο
143 του Κανονισμού της Βουλής, με
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε
επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα την
Οικονομία, τις αποφάσεις του Eurogroup και
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. σ.
9708, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Επιστολή της για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’
και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. σ. 9824,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
«Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». σ. 10051,
10052, (Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)
.

Παρέμβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «διερεύνηση υπόθεσης παρεμβάσεων
στη δικαιοσύνη από στελέχη του Λιμενικού
Σώματος». σ. 10041, (Συνεδρίαση ΡΜΗ
07/07/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10051, (Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)
.
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άλλες διατάξεις". σ. 9731, (Συνεδρίαση ΡΜΕ
04/07/2017)
.

Δ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9861, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9859, 9860, 9861, 9897,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9872, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9860, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση προ
Ημερησίας Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο
143 του Κανονισμού της Βουλής, με
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε
επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα την
Οικονομία, τις αποφάσεις του Eurogroup και
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. σ.
9706, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.

ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος και
του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής,
της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού
της Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ
106/Α’/24-6-1987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ
51/Α’/10-4-1997), όπως ισχύουν». σ. 9409,
9410, (Συνεδρίαση ΡΛΗ 22/06/2017)
.
Ομιλία του σε επερώτηση, σχετικά με την
άμεση ανάγκη νέου στρατηγικού σχεδιασμού
για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. σ. 9491,
(Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
«Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». σ. 10060,
10069, (Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της ΣυμφωνίαςΠλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-μελών της, αφενός και της
Δημοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και

ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
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Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9882, 9883, (Συνεδρίαση
ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

.

ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος και
του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής,
της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού
της Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ
106/Α’/24-6-1987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ
51/Α’/10-4-1997), όπως ισχύουν». σ. 9397,
(Συνεδρίαση ΡΛΗ 22/06/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9878, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017)
.

ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9536, 9539, 9547, (Συνεδρίαση
ΡΜΑ 27/06/2017)
.
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ανάγκη άμεση επίσπευσης των διαδικασιών
αποζημίωσης των αγροτών του Νομού
Τρικάλων που επλήγησαν από ακραία καιρικά
φαινόμενα». σ. 10002, (Συνεδρίαση ΡΜΖ
06/07/2017)
.
Ε

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9864, 9870, (Συνεδρίαση
ΡΜΣΤ 05/07/2017)

Η
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επερώτηση, σχετικά με την
άμεση ανάγκη νέου στρατηγικού σχεδιασμού
για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. σ. 9485,
9486, (Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
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τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. σ.
9702, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.

.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9486, (Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Τρέχοντα ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης στο
νομό Ηρακλείου («Φόρμα 6» Γεωργική Σχολή
Μεσσαράς, διαχείριση υδάτινων πόρων)». σ.
9602, 9603, (Συνεδρίαση ΡΜΒ 29/06/2017)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’
και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. σ. 9828,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην μυστική
ψηφοφορία για την άσκηση ή μη δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού Άμυνας κ. Γιάννου
Παπαντωνίου «για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων της απιστίας στρεφόμενης κατά
του Δημοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό
με το άρθρο 263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950)
και της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματική δραστηριότητα (σύμφωνα με τον
ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση, κατόπιν και του πορίσματος της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και άρθρα του ν.
3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών",
όπως ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 70Α του
Κανονισμού της Βουλής». σ. 9924,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Θ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
Επιστολή της για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’
και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. σ. 9831,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.
Επιστολή της για τη συμμετοχή στην μυστική
ψηφοφορία για την άσκηση ή μη δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού Άμυνας κ. Γιάννου
Παπαντωνίου «για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων της απιστίας στρεφόμενης κατά
του Δημοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό
με το άρθρο 263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950)
και της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματική δραστηριότητα (σύμφωνα με τον
ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση, κατόπιν και του πορίσματος της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και άρθρα του ν.
3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών",
όπως ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 70Α του
Κανονισμού της Βουλής». σ. 9925,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9535, (Συνεδρίαση ΡΜΑ
27/06/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση προ Ημερησίας
Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 143 του
Κανονισμού της Βουλής, με πρωτοβουλία του
Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη,
σε επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα την
Οικονομία, τις αποφάσεις του Eurogroup και
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Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9873, 9874, (Συνεδρίαση
ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9863, 9878, 9888, 9906,
9907, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Σημασία της Απόφασης του ΣτΕ περί
Αντισυνταγματικότητας των Παρατάσεων
Παραγραφής στους Φορολογικούς Ελέγχους».
σ. 10075, 10076, (Συνεδρίαση ΡΜΘ
10/07/2017)
.

Κ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9903, 9904, (Συνεδρίαση
ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9536, 9732, (Συνεδρίαση ΡΜΑ 27/06/2017,
Συνεδρίαση ΡΜΕ 04/07/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9536, 9537, 9538, 9540,
(Συνεδρίαση ΡΜΑ 27/06/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της ΣυμφωνίαςΠλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-μελών της, αφενός και της
Δημοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και
άλλες διατάξεις". σ. 9733, 9739, (Συνεδρίαση
ΡΜΕ 04/07/2017)
.

ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της ΣυμφωνίαςΠλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-μελών της, αφενός και της
Δημοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και
άλλες διατάξεις". σ. 9728, (Συνεδρίαση ΡΜΕ
04/07/2017)
.

ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με

ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ)
Παρέμβασή της στη συζήτηση προ
Ημερησίας Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο
143 του Κανονισμού της Βουλής, με
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Προέδρου της
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Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε
επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα την
Οικονομία, τις αποφάσεις του Eurogroup και
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. σ.
9712, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.

(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9431, 9433, (Συνεδρίαση ΡΛΘ 23/06/2017)
.

ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση με θέμα:
«Σχετικά με την έλλειψη σχεδίου και τη μη
ανάληψη δράσεων για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της Ελλάδας». σ. 9431, 9433,
(Συνεδρίαση ΡΛΘ 23/06/2017)
.

Παρέμβασή του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9887, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017)
.

ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος και
του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής,
της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού
της Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ
106/Α’/24-6-1987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ
51/Α’/10-4-1997), όπως ισχύουν». σ. 94059407, (Συνεδρίαση ΡΛΗ 22/06/2017)
.
Εκλογή του ως Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής.
σ. 9849, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9879, 9880, (Συνεδρίαση
ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 9424, 9430, 9433, 9436, 9438,
9439, 9440, 9501, 9503, 9505, 9515, 9516,
(Συνεδρίαση ΡΛΘ 23/06/2017, Συνεδρίαση
ΡΜΑ 27/06/2017)
.
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη
επερώτηση με θέμα: «Σχετικά με την έλλειψη
σχεδίου και τη μη ανάληψη δράσεων για τον
ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας». σ.
9433, (Συνεδρίαση ΡΛΘ 23/06/2017)
.
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο
νόμου του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού:
"Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και
άλλες διατάξεις". σ. 9511, (Συνεδρίαση ΡΜΑ
27/06/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9864, 9867, 9869, 9874, 9877, 9909,

ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
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Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Επικοινωνία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
κ. Πάνου Καμμένου με τον ισοβίτη κ.
Γιαννουσάκη». σ. 9450, 9451, 9452, 9453,
9454, (Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.

άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9857, 9878, (Συνεδρίαση
ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Παρέμβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Αντιθεσμικές παρεμβάσεις στο έργο
της Δικαιοσύνης από τον κ. Πάνο Καμμένο».
σ. 9454, (Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9878, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παρέμβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Καταγγελίες για παρεμβάσεις στο έργο
της δικαιοσύνης σχετικά με την υπόθεση Noor
1». σ. 9457, (Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τα προβλήματα των εργαζομένων στη
βιομηχανία παραγωγής επαγγελματικών
ψυγείων «FRIGOGLASS ΑΒΕΕ» στην Κάτω
Αχαΐα του Νομού Αχαΐας. σ. 9609, 9610,
(Συνεδρίαση ΡΜΒ 29/06/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση προ Ημερησίας
Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 143 του
Κανονισμού της Βουλής, με πρωτοβουλία του
Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη,
σε επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα την
Οικονομία, τις αποφάσεις του Eurogroup και
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. σ.
9695-9697, 9698, 9710, 9714, (Συνεδρίαση
ΡΜΔ 03/07/2017)
.

Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
«Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». σ. 10063,
10064, (Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)
.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 9698,
9699, 9713, 9714, (Συνεδρίαση ΡΜΔ
03/07/2017)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9502, 9503-9505, 9516, 9553,
(Συνεδρίαση ΡΜΑ 27/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9711, 9713, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9553, (Συνεδρίαση ΡΜΑ 27/06/2017)
.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την

Ομιλία του σε επερώτηση, σχετικά με την
άμεση ανάγκη νέου στρατηγικού σχεδιασμού
για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. σ. 9478,
(Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9478, (Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος και
του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής,
της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού
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της Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ
106/Α’/24-6-1987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ
51/Α’/10-4-1997), όπως ισχύουν». σ. 9410,
(Συνεδρίαση ΡΛΗ 22/06/2017)
.

άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9906, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9523, (Συνεδρίαση ΡΜΑ 27/06/2017)
.

ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9523, (Συνεδρίαση ΡΜΑ
27/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ποιο το σχέδιο της Κυβέρνησης για την
έγγειο αναδιάρθρωση στην ελληνική
γεωργία;» σ. 9994, 9995, (Συνεδρίαση ΡΜΖ
06/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την οικονομική ενίσχυση συνταξιοδοτικών
φορέων. σ. 9598, 9599, (Συνεδρίαση ΡΜΒ
29/06/2017)
.

ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’
και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. σ. 9829,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με τη διαδικασία συζήτησης επί του
σχεδίου νόμου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση
της Συμφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και
Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών-μελών της, αφενός και της
Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου". σ.
9723, (Συνεδρίαση ΡΜΕ 04/07/2017)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην μυστική
ψηφοφορία για την άσκηση ή μη δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού Άμυνας κ. Γιάννου
Παπαντωνίου «για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων της απιστίας στρεφόμενης κατά
του Δημοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό
με το άρθρο 263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950)
και της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματική δραστηριότητα (σύμφωνα με τον
ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση, κατόπιν και του πορίσματος της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και άρθρα του ν.
3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών",
όπως ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 70Α του
Κανονισμού της Βουλής». σ. 9926,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της ΣυμφωνίαςΠλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-μελών της, αφενός και της
Δημοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και
άλλες διατάξεις". σ. 9736, (Συνεδρίαση ΡΜΕ
04/07/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επερώτηση, σχετικά με την
άμεση ανάγκη νέου στρατηγικού σχεδιασμού
για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. σ. 9480,
9481, (Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
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Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9439, (Συνεδρίαση ΡΛΘ 23/06/2017)
.

Ομιλία του σε επερώτηση, σχετικά με την
άμεση ανάγκη νέου στρατηγικού σχεδιασμού
για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. σ. 9488,
9489, (Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση με θέμα:
«Σχετικά με την έλλειψη σχεδίου και τη μη
ανάληψη δράσεων για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της Ελλάδας». σ. 9443, 9444,
(Συνεδρίαση ΡΛΘ 23/06/2017)
.
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9530, 9541, 9542, 9543,
(Συνεδρίαση ΡΜΑ 27/06/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της ΣυμφωνίαςΠλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-μελών της, αφενός και της
Δημοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και
άλλες διατάξεις". σ. 9730, 9738, (Συνεδρίαση
ΡΜΕ 04/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Διασφάλιση της καταβολής των οφειλόμενων
αποδοχών, κατοχύρωση όλων των
ασφαλιστικών δικαιωμάτων και συνέχιση της
απασχόλησης των εργαζομένων του
ξενοδοχείου «ATHENS LEDRA» από τον νέο
επιχειρηματικό όμιλο που το απέκτησε». σ.
9607, 9608, (Συνεδρίαση ΡΜΒ 29/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9736, 9738, 9859, (Συνεδρίαση ΡΜΕ
04/07/2017, Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της ΣυμφωνίαςΠλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-μελών της, αφενός και της
Δημοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και
άλλες διατάξεις". σ. 9735, (Συνεδρίαση ΡΜΕ
04/07/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9860, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017)
.

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την άμεση εφαρμογή της ΚΥΑ περί
οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ και στους
ασφαλισμένους του Δημοσίου. σ. 9394, 9395,
9396, (Συνεδρίαση ΡΛΗ 22/06/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με τη διαδικασία συζήτησης επί του
σχεδίου νόμου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση
της Συμφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και
Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών-μελών της, αφενός και της
Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου". σ.
9723, (Συνεδρίαση ΡΜΕ 04/07/2017)
.

ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της ΣυμφωνίαςΠλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-μελών της, αφενός και της
Δημοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9392, 9521, 9530, (Συνεδρίαση ΡΛΗ
22/06/2017, Συνεδρίαση ΡΜΑ 27/06/2017)
.
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άλλες διατάξεις". σ. 9732, (Συνεδρίαση ΡΜΕ
04/07/2017)
.

του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9505-9507, 9553, (Συνεδρίαση
ΡΜΑ 27/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Απεμπλοκή των ραδιοφωνικών σταθμών -να
αρθεί το καθεστώς ανισονομίας μεταξύ των
ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας». σ. 10041,
10042, (Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)
.

Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9554, (Συνεδρίαση ΡΜΑ 27/06/2017)
.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη λειτουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου
στα Χανιά. σ. 10077, 10078, (Συνεδρίαση
ΡΜΘ 10/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση με θέμα:
«Σχετικά με την έλλειψη σχεδίου και τη μη
ανάληψη δράσεων για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της Ελλάδας». σ. 9438, 9448,
(Συνεδρίαση ΡΛΘ 23/06/2017)
.

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9446, 9448, 9536, 9732, 9892, (Συνεδρίαση
ΡΛΘ 23/06/2017, Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017, Συνεδρίαση ΡΜΑ 27/06/2017,
Συνεδρίαση ΡΜΕ 04/07/2017)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’
και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. σ. 9834,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην μυστική
ψηφοφορία για την άσκηση ή μη δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού Άμυνας κ. Γιάννου
Παπαντωνίου «για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων της απιστίας στρεφόμενης κατά
του Δημοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό
με το άρθρο 263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950)
και της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματική δραστηριότητα (σύμφωνα με τον
ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση, κατόπιν και του πορίσματος της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και άρθρα του ν.
3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών",
όπως ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 70Α του
Κανονισμού της Βουλής». σ. 9921,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Ομιλία του σε επερώτηση, σχετικά με την
άμεση ανάγκη νέου στρατηγικού σχεδιασμού
για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. σ. 9484,
9491, 9497, 9499, (Συνεδρίαση ΡΜ
26/06/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9548, 9549, 9552, (Συνεδρίαση
ΡΜΑ 27/06/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της ΣυμφωνίαςΠλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-μελών της, αφενός και της
Δημοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και
άλλες διατάξεις". σ. 9732, 9733, 9739,
(Συνεδρίαση ΡΜΕ 04/07/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής της
συζήτησης επί του διανεμηθέντος πορίσματος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του
πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για
την ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική

ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9505, (Συνεδρίαση ΡΜΑ 27/06/2017)
.
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
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δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση». σ. 9856, 9857, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017)
.

Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9861, 9892, (Συνεδρίαση
ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ. ()
.
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9893, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017)
.

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ποιο το σχέδιο της Κυβέρνησης για την
έγγειο αναδιάρθρωση στην ελληνική
γεωργία;» σ. 9994, 9995, (Συνεδρίαση ΡΜΖ
06/07/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Σοβαρή απειλή για τις καλλιέργειες της
Αρκαδίας η σφήκα της καστανιάς». σ. 9995,
9996, (Συνεδρίαση ΡΜΖ 06/07/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τις καθυστερήσεις του προγράμματος
οργανωμένης δακοκτονίας στην Περιφέρεια
Κρήτης. σ. 9997, (Συνεδρίαση ΡΜΖ
06/07/2017)
.

ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση προ
Ημερησίας Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο
143 του Κανονισμού της Βουλής, με
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε
επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα την
Οικονομία, τις αποφάσεις του Eurogroup και
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. σ.
9710, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.

ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΛΥΔΙΑ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Ωράρια μουσείων και αρχαιολογικών χώρων
κατά τη θερινή περίοδο». σ. 9990,
(Συνεδρίαση ΡΜΖ 06/07/2017)
.
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
το «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων
Υπουργείου Πολιτισμού». σ. 9991, 9992,
(Συνεδρίαση ΡΜΖ 06/07/2017)
.

ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ομιλία της στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην

ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

17

Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
Ομιλία του σε επερώτηση, σχετικά με την
άμεση ανάγκη νέου στρατηγικού σχεδιασμού
για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. σ. 9475,
9476, 9492, 9493, (Συνεδρίαση ΡΜ
26/06/2017)
.

άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9874, 9907, (Συνεδρίαση
ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9492, (Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.

ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’
και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. σ. 9821,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αντιθεσμικές παρεμβάσεις στο έργο της
Δικαιοσύνης από τον κ. Πάνο Καμμένο». σ.
9454, 9455, 9456, (Συνεδρίαση ΡΜ
26/06/2017)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην μυστική
ψηφοφορία για την άσκηση ή μη δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού Άμυνας κ. Γιάννου
Παπαντωνίου «για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων της απιστίας στρεφόμενης κατά
του Δημοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό
με το άρθρο 263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950)
και της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματική δραστηριότητα (σύμφωνα με τον
ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση, κατόπιν και του πορίσματος της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και άρθρα του ν.
3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών",
όπως ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 70Α του
Κανονισμού της Βουλής». σ. 9912,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Καταγγελίες για παρεμβάσεις στο έργο της
δικαιοσύνης σχετικά με την υπόθεση Noor 1».
σ. 9457, 9458, 9459, 9460, (Συνεδρίαση ΡΜ
26/06/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9459, (Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη συνεπιμέλεια τέκνων. σ. 9460, 9461,
(Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την προσωρινή δικαστική προστασία
απολυμένου. σ. 9463, (Συνεδρίαση ΡΜ
26/06/2017)
.

ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την

Ομιλία του σε επερώτηση, σχετικά με την
άμεση ανάγκη νέου στρατηγικού σχεδιασμού
για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. σ. 9487,
9488, (Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της ΣυμφωνίαςΠλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-μελών της, αφενός και της
Δημοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και
άλλες διατάξεις". σ. 9726, 9729, (Συνεδρίαση
ΡΜΕ 04/07/2017)
.
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9497, 9498, 9499, (Συνεδρίαση ΡΜ
26/06/2017)
.

ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της ΣυμφωνίαςΠλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-μελών της, αφενός και της
Δημοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και
άλλες διατάξεις". σ. 9727, (Συνεδρίαση ΡΜΕ
04/07/2017)
.

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 9414, 9481, 9486, 9492, 9494,
9499, 9539, 9553, 9554, (Συνεδρίαση ΡΛΗ
22/06/2017, Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017,
Συνεδρίαση ΡΜΑ 27/06/2017)
.

ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9520, (Συνεδρίαση ΡΜΑ
27/06/2017)
.

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ομιλία του σε επερώτηση, σχετικά με την
άμεση ανάγκη νέου στρατηγικού σχεδιασμού
για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. σ. 9476,
9477, 9481, 9482-9484, (Συνεδρίαση ΡΜ
26/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9521, (Συνεδρίαση ΡΜΑ 27/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9481, (Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9521, (Συνεδρίαση ΡΜΑ
27/06/2017)
.

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10050, (Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)
.
Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
«Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». σ. 10050,
10051, (Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τον κίνδυνο απένταξης του παραδοσιακού
ούζου Καλαμάτας από τον κατάλογο
προϊόντων προστατευόμενης γεωγραφικής
ένδειξης. σ. 10003, 10004, (Συνεδρίαση ΡΜΖ
06/07/2017)
.

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση προ Ημερησίας
Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 143 του
Κανονισμού της Βουλής, με πρωτοβουλία του
Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη,
σε επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα την
Οικονομία, τις αποφάσεις του Eurogroup και
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. σ.
9692-9695, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.

ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση με θέμα:
«Σχετικά με την έλλειψη σχεδίου και τη μη
ανάληψη δράσεων για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της Ελλάδας». σ. 9432, 9433,
(Συνεδρίαση ΡΛΘ 23/06/2017)
.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9492, 9494, (Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου

Ομιλία της σε επερώτηση, σχετικά με την
άμεση ανάγκη νέου στρατηγικού σχεδιασμού
για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. σ. 9494-
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(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9874-9876, (Συνεδρίαση
ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

του Δημοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό
με το άρθρο 263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950)
και της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματική δραστηριότητα (σύμφωνα με τον
ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση». σ. 9855, 9856, 9857, (Συνεδρίαση
ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η
οποία δεν συζητήθηκε, με θέμα: "Διακοπές
ηλεκτρικού ρεύματος στη Ρόδο, εν μέσω
καύσωνα της τουριστικής περιόδου". σ. 10037,
(Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)
.

ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 9397, 9400, 9403, 9409, 9460,
9559, 9737, 9738, 9819, 9850, 9857, 9858,
9859, 9860, 9861, 9862, 9863, (Συνεδρίαση
ΡΛΗ 22/06/2017, Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017,
Συνεδρίαση ΡΜΑ 27/06/ 2017, Συνεδρίαση
ΡΜΕ 04/07/2017, Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017)

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10037, (Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)
.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9501, 9503, 9505, 9536, 9537,
9538, 9549, 9552, 9553, (Συνεδρίαση ΡΜΑ
27/06/2017)
.

.
Παρέμβασή του (Προεδρεύων) στη
συζήτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγματος και του άρθρου
118 του Κανονισμού της Βουλής, της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την
τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της
Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ
106/Α’/24-6-1987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ
51/Α’/10-4-1997), όπως ισχύουν». σ. 9400,
9401, 9410, (Συνεδρίαση ΡΛΗ 22/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9503, 9505, (Συνεδρίαση ΡΜΑ 27/06/2017)
.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα:
«Αποζημίωση των αγροτών στο Αλεποχώρι,
στα Πηγαδάκια, στα Βούρβουρα και στη
Βλαχοκερασιά Δήμου Τριπόλεως Αρκαδίας,
μετά τη θεομηνία που προκάλεσε ολική
καταστροφή στις 11 Ιουνίου». σ. 9390,
(Συνεδρίαση ΡΛΗ 22/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Μέτρα ενίσχυσης της Οικονομίας της
Δωδεκανήσου». σ. 9466, 9467, (Συνεδρίαση
ΡΜ 26/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9519, 9726, 9738, (Συνεδρίαση ΡΜΑ
27/06/2017, Συνεδρίαση ΡΜΕ 04/07/2017)
.

Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος, σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής
της συζήτησης επί του διανεμηθέντος
πορίσματος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής που διενήργησε προκαταρκτική
εξέταση, κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη
Παπαντωνίου «για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων της απιστίας στρεφόμενης κατά

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9519, 9523, (Συνεδρίαση ΡΜΑ
27/06/2017)
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νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9886, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017)
.

.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με τη διαδικασία συζήτησης επί του
σχεδίου νόμου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση
της Συμφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και
Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών-μελών της, αφενός και της
Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου". σ.
9723, (Συνεδρίαση ΡΜΕ 04/07/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της ΣυμφωνίαςΠλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-μελών της, αφενός και της
Δημοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και
άλλες διατάξεις". σ. 9726, 9729, 9738,
(Συνεδρίαση ΡΜΕ 04/07/2017)
.

Λ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Καταγγελίες για παρεμβάσεις στο έργο της
δικαιοσύνης σχετικά με την υπόθεση Noor 1».
σ. 9457, 9458, 9459, 9460, (Συνεδρίαση ΡΜ
26/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Σοβαρή απειλή για τις καλλιέργειες της
Αρκαδίας η σφήκα της καστανιάς». σ. 9995,
9996, (Συνεδρίαση ΡΜΖ 06/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9458, 9459, 9894, 9896, (Συνεδρίαση ΡΜ
26/06/2017, Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9520, (Συνεδρίαση ΡΜΑ
27/06/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9894-9896, (Συνεδρίαση
ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Παρέμβασή του στη συζήτηση προ
Ημερησίας Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο
143 του Κανονισμού της Βουλής, με
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε
επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα την
Οικονομία, τις αποφάσεις του Eurogroup και
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. σ.
9701, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
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όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9887, 9888, 9889,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επερώτηση, σχετικά με την
άμεση ανάγκη νέου στρατηγικού σχεδιασμού
για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. σ. 9489,
9490, 9494, (Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9494, 9556, 10065, (Συνεδρίαση ΡΜ
26/06/2017, Συνεδρίαση ΡΜΑ 27/06/2017,
Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9511, 9556, (Συνεδρίαση ΡΜΑ
27/06/2017)
.

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Εργαζόμενοι στις εταιρείες ΠΗΓΑΣΟΣ,
ΕΘΝΟΣ Α.Ε.». σ. 9424, 9425, 9426,
(Συνεδρίαση ΡΛΘ 23/06/2017)
.

Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
«Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». σ. 10064,
10065, (Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9433, 9439, 9861, 9891, 9902, 10041, 10067,
(Συνεδρίαση ΡΛΘ 23/06/2017, Συνεδρίαση
ΡΜΣΤ 05/07/2017, Συνεδρίαση ΡΜΗ
07/07/2017)
.

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού
θέματος. σ. 9993, (Συνεδρίαση ΡΜΖ
06/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση με θέμα:
«Σχετικά με την έλλειψη σχεδίου και τη μη
ανάληψη δράσεων για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της Ελλάδας». σ. 9439, 9440,
(Συνεδρίαση ΡΛΘ 23/06/2017)
.

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ομιλία του στη συζήτηση προ Ημερησίας
Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 143 του
Κανονισμού της Βουλής, με πρωτοβουλία του
Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη,
σε επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα την
Οικονομία, τις αποφάσεις του Eurogroup και
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. σ.
9699-9701, 9702, 9717, (Συνεδρίαση ΡΜΔ
03/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη συνεπιμέλεια τέκνων. σ. 9460, 9461,
(Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής της
συζήτησης επί του διανεμηθέντος πορίσματος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του
πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για
την ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση». σ. 9855, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017)

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,

22

Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9466, 9470, 9471, 9478, (Συνεδρίαση ΡΜ
26/06/2017)
.

.
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 9858,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Παρέμβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Θα πληρώσουν οι επώνυμοι τα
νοσήλια;» σ. 9471, (Συνεδρίαση ΡΜ
26/06/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9891, 9900-9902,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9518, 9519, 9521, 9536, (Συνεδρίαση ΡΜΑ
27/06/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9896, 9897, 9902, 9904, 9906, 9907, 9908,
9909, 9911, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10037, 10041, 10047, 10067, 10068, 10069,
(Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)
.
Μ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την ενεργοποίηση απόφασης για πιλοτική
μελέτη της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου
Άργους. σ. 9671, 9672, (Συνεδρίαση ΡΜΓ
30/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αντισυνταγματικότητα και της νέας ρύθμισης
για τις τηλεοπτικές άδειες». σ. 10043, 10044,
10045, (Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)
.

Παρέμβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «Αντισυνταγματικότητα και της νέας
ρύθμισης για τις τηλεοπτικές άδειες». σ.
10043, 10045, (Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)
.

Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
«Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». σ. 10052,
10054, 10057-10059, 10067, 10068, 10069,
(Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10049, (Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)
.

ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος και
του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής,
της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού
της Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ
106/Α’/24-6-1987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ
51/Α’/10-4-1997), όπως ισχύουν». σ. 9401,
9407-9409, (Συνεδρίαση ΡΛΗ 22/06/2017)
.

Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
«Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». σ. 10049,
(Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)
.
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Απλήρωτοι εργαζόμενοι στην εταιρεία
παραγωγής κτηνιατρικών φαρμάκων
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«PROVET». σ. 10004, 10005, (Συνεδρίαση
ΡΜΖ 06/07/2017)
.

απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9871, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017)
.

ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9414, (Συνεδρίαση ΡΛΗ 22/06/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος και
του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής,
της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού
της Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ
106/Α’/24-6-1987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ
51/Α’/10-4-1997), όπως ισχύουν». σ. 9414,
(Συνεδρίαση ΡΛΗ 22/06/2017)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα: «
Άμεσος κίνδυνος να χαθεί η τουριστική
περίοδος για το πλοίο «Βιτσέντζος
Κορνάρος», το οποίο συνιστά επιδοτούμενη
γραμμή». σ. 10038, 10039, (Συνεδρίαση ΡΜΗ
07/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση με θέμα:
«Σχετικά με την έλλειψη σχεδίου και τη μη
ανάληψη δράσεων για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της Ελλάδας». σ. 9442,
(Συνεδρίαση ΡΛΘ 23/06/2017)
.

Επιστολή της προς τον Πρόεδρο της βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, με την οποία γνωστοποιεί
ότι δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική
Ομάδα της Ένωσης Κεντρώων και παραμένει
ανεξάρτητη Βουλευτής. σ. 10074, (Συνεδρίαση
ΡΜΘ 10/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9513, 9514, 9557, (Συνεδρίαση
ΡΜΑ 27/06/2017)
.
Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
«Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». σ. 10066,
(Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)
.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
Ομιλία του σε επερώτηση, σχετικά με την
άμεση ανάγκη νέου στρατηγικού σχεδιασμού
για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. σ. 9479,
9482, 9484, (Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.

ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9512, (Συνεδρίαση ΡΜΑ 27/06/2017)
.

Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9514, (Συνεδρίαση ΡΜΑ
27/06/2017)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9512, 9513, 9557, (Συνεδρίαση
ΡΜΑ 27/06/2017)
.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση προ Ημερησίας
Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 143 του
Κανονισμού της Βουλής, με πρωτοβουλία του
Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη,
σε επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα την
Οικονομία, τις αποφάσεις του Eurogroup και

Ομιλία της στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
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τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. σ.
9681, 9682, 9683, 9684, 9685, 9686, 9686,
9687, 9705, 9707, 9708, 9709, 9710, 9711,
9712, 9713, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9684, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.
Παρέμβασή του στη συζήτηση προ
Ημερησίας Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο
143 του Κανονισμού της Βουλής, με
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε
επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα την
Οικονομία, τις αποφάσεις του Eurogroup και
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. σ.
9709, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9684, 9709, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση προ Ημερησίας
Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 143 του
Κανονισμού της Βουλής, με πρωτοβουλία του
Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη,
σε επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα την
Οικονομία, τις αποφάσεις του Eurogroup και
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. σ.
9689--9691, 9716, (Συνεδρίαση ΡΜΔ
03/07/2017)
.

Παρέμβασή του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9891, 9892, (Συνεδρίαση
ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’
και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. σ. 9826,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην μυστική
ψηφοφορία για την άσκηση ή μη δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού Άμυνας κ. Γιάννου
Παπαντωνίου «για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων της απιστίας στρεφόμενης κατά
του Δημοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό
με το άρθρο 263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950)
και της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματική δραστηριότητα (σύμφωνα με τον
ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση, κατόπιν και του πορίσματος της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και άρθρα του ν.
3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών",
όπως ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 70Α του
Κανονισμού της Βουλής». σ. 9922,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017

ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
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πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9889, 9890, (Συνεδρίαση
ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

.
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση με θέμα:
«Σχετικά με την έλλειψη σχεδίου και τη μη
ανάληψη δράσεων για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της Ελλάδας». σ. 9434, 9435,
(Συνεδρίαση ΡΛΘ 23/06/2017)
.

ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9704, 9909, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017,
Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
το «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων
Υπουργείου Πολιτισμού». σ. 9991, 9992,
(Συνεδρίαση ΡΜΖ 06/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής της
συζήτησης επί του διανεμηθέντος πορίσματος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του
πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για
την ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση». σ. 9856, 9857, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017)
.

ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«υπάρχει τελικά εθνική και περιφερειακή
στρατηγική για την ανάπτυξη του ιατρικού
τουρισμού;» σ. 9471, 9472, 9473, (Συνεδρίαση
ΡΜ 26/06/2017)
.
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Παρέμβασή του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9539, (Συνεδρίαση ΡΜΑ
27/06/2017)
.
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη μετάβαση στο ψηφιακό σήμα για μεγάλα
τμήματα της επαρχίας. σ. 9426, 9427,
(Συνεδρίαση ΡΛΘ 23/06/2017)
.

Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
«Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». σ. 10059,
10061, 10062, 10067, 10069, (Συνεδρίαση
ΡΜΗ 07/07/2017)
.

ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«δραματική η κατάσταση στη Β’ Παθολογική
Κλινική Βόλου». σ. 9464, 9465, 9466,
(Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.

Ν
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9466, (Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Θα πληρώσουν οι επώνυμοι τα νοσήλια;» σ.
9469, 9470, 9471, (Συνεδρίαση ΡΜ
26/06/2017)
.

Ομιλία του σε επερώτηση, σχετικά με την
άμεση ανάγκη νέου στρατηγικού σχεδιασμού
για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. σ. 9476,
9477, (Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9470, 9471, (Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
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.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9540, (Συνεδρίαση ΡΜΑ
27/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη λειτουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου
στα Χανιά. σ. 10077, 10078, (Συνεδρίαση
ΡΜΘ 10/07/2017)
.
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Απασχόληση συνταξιούχων αναπηρίας». σ.
9597, (Συνεδρίαση ΡΜΒ 29/06/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9883, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017)
.

Παρέμβασή του στη συζήτηση προ
Ημερησίας Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο
143 του Κανονισμού της Βουλής, με
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε
επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα την
Οικονομία, τις αποφάσεις του Eurogroup και
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. σ.
9702, 9708, 9712, (Συνεδρίαση ΡΜΔ
03/07/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της ΣυμφωνίαςΠλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-μελών της, αφενός και της
Δημοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και
άλλες διατάξεις". σ. 9735, 9739, (Συνεδρίαση
ΡΜΕ 04/07/2017)
.

Ξ

Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 9858,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την ένταξη του εμβολίου κατά της
Μηνιγγιτοδόκοκκου Οροομάδας τύπου Β’ στο
Εθνικό Σύστημα Εμβολιασμών. σ. 9468, 9469,
(Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Θα πληρώσουν οι επώνυμοι τα νοσήλια;» σ.
9470, 9471, (Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«υπάρχει τελικά εθνική και περιφερειακή
στρατηγική για την ανάπτυξη του ιατρικού
τουρισμού;» σ. 9472, 9473, (Συνεδρίαση ΡΜ
26/06/2017)
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άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9863, 9864, 9882, 9902,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9409, (Συνεδρίαση ΡΛΗ 22/06/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος και
του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής,
της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού
της Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ
106/Α’/24-6-1987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ
51/Α’/10-4-1997), όπως ισχύουν». σ. 9409,
(Συνεδρίαση ΡΛΗ 22/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9911, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.
Π
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9522, (Συνεδρίαση ΡΜΑ
27/06/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9524, (Συνεδρίαση ΡΜΑ
27/06/2017)
.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9859, 9892, (Συνεδρίαση
ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
«Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». σ. 10062,
(Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9870, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017)
.

ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
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(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9876, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017)
.

Δικαιοσύνης από τον κ. Πάνο Καμμένο». σ.
9454, 9455, 9456, (Συνεδρίαση ΡΜ
26/06/2017)
.
Ομιλία του σε επερώτηση, σχετικά με την
άμεση ανάγκη νέου στρατηγικού σχεδιασμού
για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. σ. 9486,
(Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9819, 9861, 9863, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9862, 9863, 9864,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παρέμβασή του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9888, 9893, (Συνεδρίαση
ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«διερεύνηση υπόθεσης παρεμβάσεων στη
δικαιοσύνη από στελέχη του Λιμενικού
Σώματος». σ. 10039, 10040, (Συνεδρίαση
ΡΜΗ 07/07/2017)
.

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος και
του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής,
της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού
της Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ
106/Α’/24-6-1987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ
51/Α’/10-4-1997), όπως ισχύουν». σ. 9401,
9402, (Συνεδρίαση ΡΛΗ 22/06/2017)
.

Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
«Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». σ. 10052,
(Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)
.
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την ενεργειακή ευστάθεια της χώρας μετά την
κατολίσθηση στο Αμύνταιο. σ. 9675, 9676,

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αντιθεσμικές παρεμβάσεις στο έργο της
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ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9897, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Μέτρα ενίσχυσης της Οικονομίας της
Δωδεκανήσου». σ. 9466, 9467, (Συνεδρίαση
ΡΜ 26/06/2017)
.

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση με θέμα:
«Σχετικά με την έλλειψη σχεδίου και τη μη
ανάληψη δράσεων για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της Ελλάδας». σ. 9441, 9442,
(Συνεδρίαση ΡΛΘ 23/06/2017)
.

Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της ΣυμφωνίαςΠλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-μελών της, αφενός και της
Δημοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και
άλλες διατάξεις". σ. 9727, 9739, (Συνεδρίαση
ΡΜΕ 04/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9442, 9898, (Συνεδρίαση ΡΛΘ 23/06/2017,
Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Πρώην Στρατόπεδο «Κόδρα»: Ανάδειξη της
περιοχής σε υπερτοπικό πάρκο». σ. 10071,
10073, (Συνεδρίαση ΡΜΘ 10/07/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9898, 9899, (Συνεδρίαση
ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Σημασία της Απόφασης του ΣτΕ περί
Αντισυνταγματικότητας των Παρατάσεων
Παραγραφής στους Φορολογικούς Ελέγχους».
σ. 10075, 10076, (Συνεδρίαση ΡΜΘ
10/07/2017)
.
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9864, 9896, 9897, 9902,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Βοήθεια στο Σπίτι». σ. 9992, 9993,
(Συνεδρίαση ΡΜΖ 06/07/2017)
.
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τη μετάβαση στο ψηφιακό σήμα για μεγάλα
τμήματα της επαρχίας. σ. 9427, 9428,
(Συνεδρίαση ΡΛΘ 23/06/2017)
.
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Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση με θέμα:
«Σχετικά με την έλλειψη σχεδίου και τη μη
ανάληψη δράσεων για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της Ελλάδας». σ. 9433, 94369438, 9440, 9446-9448, (Συνεδρίαση ΡΛΘ
23/06/2017)
.

του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής,
της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού
της Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ
106/Α’/24-6-1987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ
51/Α’/10-4-1997), όπως ισχύουν». σ. 9402,
9403, (Συνεδρίαση ΡΛΗ 22/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9446, (Συνεδρίαση ΡΛΘ 23/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9403, 9737, (Συνεδρίαση ΡΛΗ 22/06/2017,
Συνεδρίαση ΡΜΕ 04/07/2017)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’
και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. σ. 9822,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της ΣυμφωνίαςΠλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-μελών της, αφενός και της
Δημοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και
άλλες διατάξεις". σ. 9737, (Συνεδρίαση ΡΜΕ
04/07/2017)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην μυστική
ψηφοφορία για την άσκηση ή μη δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού Άμυνας κ. Γιάννου
Παπαντωνίου «για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων της απιστίας στρεφόμενης κατά
του Δημοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό
με το άρθρο 263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950)
και της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματική δραστηριότητα (σύμφωνα με τον
ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση, κατόπιν και του πορίσματος της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και άρθρα του ν.
3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών",
όπως ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 70Α του
Κανονισμού της Βουλής». σ. 9913,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9433, 9858, 9859, 9862, 9877, 9880, 9911,
(Συνεδρίαση ΡΛΘ 23/06/2017, Συνεδρίαση
ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής της
συζήτησης επί του διανεμηθέντος πορίσματος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του
πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για
την ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση». σ. 9855, 9856, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Απεμπλοκή των ραδιοφωνικών σταθμών -να
αρθεί το καθεστώς ανισονομίας μεταξύ των
ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας». σ. 10041,
10042, (Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Αντισυνταγματικότητα και της νέας ρύθμισης
για τις τηλεοπτικές άδειες». σ. 10043, 10044,
10045, (Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την

ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος και
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ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9892, 9904-9906, 9909,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9861, 9864, 9892, 9893, 9909, (Συνεδρίαση
ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9864, 9865, 9892, 9893,
9908, 9909, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9865-9867, (Συνεδρίαση
ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Απασχόληση συνταξιούχων αναπηρίας». σ.
9597, 9598, (Συνεδρίαση ΡΜΒ 29/06/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την οικονομική ενίσχυση συνταξιοδοτικών
φορέων. σ. 9598, 9599, 9600, (Συνεδρίαση
ΡΜΒ 29/06/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9600, (Συνεδρίαση ΡΜΒ 29/06/2017)
.

ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος και
του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής,
της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού
της Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ
106/Α’/24-6-1987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ
51/Α’/10-4-1997), όπως ισχύουν». σ. 9404,
(Συνεδρίαση ΡΛΗ 22/06/2017)
.

Ομιλία του σε επερώτηση, σχετικά με την
άμεση ανάγκη νέου στρατηγικού σχεδιασμού
για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. σ. 9477,
9493, (Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Συμπλήρωση της ΚΥΑ ΔΥΓ 3(α)/ΟΙΚ
104747/26-10-2012 για μηδενική συμμετοχή
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στα φάρμακα και στα αναλώσιμα στους
πάσχοντες με καρδιακή ανεπάρκεια τελικού
σταδίου και ποσοστό αναπηρίας ίσου ή άνω
του 80%». σ. 9464, (Συνεδρίαση ΡΜ
26/06/2017)
.

του πρώην Υπουργού Άμυνας κ. Γιάννου
Παπαντωνίου «για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων της απιστίας στρεφόμενης κατά
του Δημοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό
με το άρθρο 263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950)
και της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματική δραστηριότητα (σύμφωνα με τον
ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση, κατόπιν και του πορίσματος της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και άρθρα του ν.
3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών",
όπως ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 70Α του
Κανονισμού της Βουλής». σ. 9920,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«δραματική η κατάσταση στη Β’ Παθολογική
Κλινική Βόλου». σ. 9464, 9465, 9466,
(Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9699, 9704, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.
Ομιλία του επί προσωπικού θέματος. σ. 9704,
(Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.
Παρέμβασή του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9888, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017)
.

ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Συμπλήρωση της ΚΥΑ ΔΥΓ 3(α)/ΟΙΚ
104747/26-10-2012 για μηδενική συμμετοχή
στα φάρμακα και στα αναλώσιμα στους
πάσχοντες με καρδιακή ανεπάρκεια τελικού
σταδίου και ποσοστό αναπηρίας ίσου ή άνω
του 80%». σ. 9463, 9464, (Συνεδρίαση ΡΜ
26/06/2017)
.
Σ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’
και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. σ. 9832,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην μυστική
ψηφοφορία για την άσκηση ή μη δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού Άμυνας κ. Γιάννου
Παπαντωνίου «για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων της απιστίας στρεφόμενης κατά
του Δημοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό
με το άρθρο 263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950)
και της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματική δραστηριότητα (σύμφωνα με τον
ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με

Ρ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’
και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. σ. 9825,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην μυστική
ψηφοφορία για την άσκηση ή μη δίωξης κατά

33

Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση, κατόπιν και του πορίσματος της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και άρθρα του ν.
3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών",
όπως ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 70Α του
Κανονισμού της Βουλής». σ. 9917,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

(Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.
Ομιλία του σε επερώτηση, σχετικά με την
άμεση ανάγκη νέου στρατηγικού σχεδιασμού
για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. σ. 9491,
(Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9524, (Συνεδρίαση ΡΜΑ
27/06/2017)
.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της ΣυμφωνίαςΠλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-μελών της, αφενός και της
Δημοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και
άλλες διατάξεις". σ. 9727, 9733, 9740,
(Συνεδρίαση ΡΜΕ 04/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9726, (Συνεδρίαση ΡΜΕ 04/07/2017)
.
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της ΣυμφωνίαςΠλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-μελών της, αφενός και της
Δημοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και
άλλες διατάξεις". σ. 9726, 9730, (Συνεδρίαση
ΡΜΕ 04/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9736, 9737, (Συνεδρίαση ΡΜΕ 04/07/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα: «
Άμεσος κίνδυνος να χαθεί η τουριστική
περίοδος για το πλοίο «Βιτσέντζος
Κορνάρος», το οποίο συνιστά επιδοτούμενη
γραμμή». σ. 10038, 10039, (Συνεδρίαση ΡΜΗ
07/07/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9880, 9881, (Συνεδρίαση
ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«διερεύνηση υπόθεσης παρεμβάσεων στη
δικαιοσύνη από στελέχη του Λιμενικού
Σώματος». σ. 10039, 10040, 10041,
(Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)
.
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος και
του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής,
της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού
της Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ
106/Α’/24-6-1987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ
51/Α’/10-4-1997), όπως ισχύουν». σ. 9407,
(Συνεδρίαση ΡΛΗ 22/06/2017)
.

Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
«Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». σ. 10065,
(Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την ένταξη του εμβολίου κατά της
Μηνιγγιτοδόκοκκου Οροομάδας τύπου Β’ στο
Εθνικό Σύστημα Εμβολιασμών. σ. 9468,
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ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». σ. 10047,
(Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)
.

.
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Χαλαζοπτώσεις στην Περιφερειακή Ενότητα
Πέλλας». σ. 10000, 10001, (Συνεδρίαση ΡΜΖ
06/07/2017)
.

ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9532, 9536, 9538, 9539, 9540,
9542, 9543, (Συνεδρίαση ΡΜΑ 27/06/2017)
.

ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9531, (Συνεδρίαση ΡΜΑ
27/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Βοήθεια στο Σπίτι». σ. 9992, 9993,
(Συνεδρίαση ΡΜΖ 06/07/2017)
.

ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9993, (Συνεδρίαση ΡΜΖ 06/07/2017)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’
και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. σ. 9830,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΠΑΝΟΣ)
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9515, (Συνεδρίαση ΡΜΑ 27/06/2017)
.

Επιστολή του για τη συμμετοχή στην μυστική
ψηφοφορία για την άσκηση ή μη δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού Άμυνας κ. Γιάννου
Παπαντωνίου «για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων της απιστίας στρεφόμενης κατά
του Δημοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό
με το άρθρο 263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950)
και της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματική δραστηριότητα (σύμφωνα με τον
ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση, κατόπιν και του πορίσματος της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και άρθρα του ν.
3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών",
όπως ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 70Α του
Κανονισμού της Βουλής». σ. 9927,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9518, (Συνεδρίαση ΡΜΑ
27/06/2017)
.
Παρέμβασή του στη συζήτηση προ
Ημερησίας Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο
143 του Κανονισμού της Βουλής, με
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε
επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα την
Οικονομία, τις αποφάσεις του Eurogroup και
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. σ.
9709, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10047, (Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την ενεργοποίηση απόφασης για πιλοτική
μελέτη της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου
Άργους. σ. 9671, 9672, (Συνεδρίαση ΡΜΓ
30/06/2017)
.

Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
«Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου

ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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(TAP)». σ. 9673, 9674, (Συνεδρίαση ΡΜΓ
30/06/2017)
.

.
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9606, (Συνεδρίαση ΡΜΒ 29/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την ενεργειακή ευστάθεια της χώρας μετά την
κατολίσθηση στο Αμύνταιο. σ. 9675, 9676,
(Συνεδρίαση ΡΜΓ 30/06/2017)
.

Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
τις καθυστερήσεις του προγράμματος
οργανωμένης δακοκτονίας στην Περιφέρεια
Κρήτης. σ. 9996, 9997, (Συνεδρίαση ΡΜΖ
06/07/2017)
.

Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της ΣυμφωνίαςΠλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-μελών της, αφενός και της
Δημοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και
άλλες διατάξεις". σ. 9728, 9732, 9734,
(Συνεδρίαση ΡΜΕ 04/07/2017)
.

ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος και
του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής,
της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού
της Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ
106/Α’/24-6-1987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ
51/Α’/10-4-1997), όπως ισχύουν». σ. 9415,
(Συνεδρίαση ΡΛΗ 22/06/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9732, (Συνεδρίαση ΡΜΕ 04/07/2017)
.
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την προσωρινή δικαστική προστασία
απολυμένου. σ. 9462, 9463, (Συνεδρίαση ΡΜ
26/06/2017)
.

Τ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9462, (Συνεδρίαση ΡΜ 26/06/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9867, 9868, 9888, 9889,
9890, 9893, 9896, 9899, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017)
.

ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη επερώτηση με θέμα:
«Σχετικά με την έλλειψη σχεδίου και τη μη
ανάληψη δράσεων για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της Ελλάδας». σ. 9435, 9446,
(Συνεδρίαση ΡΛΘ 23/06/2017)
.
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9509-9511, 9555, (Συνεδρίαση
ΡΜΑ 27/06/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
απολύσεις έξι εργατών και εξώδικων απειλών
της εταιρείας «ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε» προς τους εργαζομένους. σ.
9605, 9606, (Συνεδρίαση ΡΜΒ 29/06/2017)

ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
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Επιστολή της για τη συμμετοχή στην
ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή των Η’
και Θ’ Αντιπροέδρων της Βουλής. σ. 9827,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9878, 9891, 9892, 9898, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017)
.
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Επιστολή της για τη συμμετοχή στην μυστική
ψηφοφορία για την άσκηση ή μη δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού Άμυνας κ. Γιάννου
Παπαντωνίου «για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων της απιστίας στρεφόμενης κατά
του Δημοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό
με το άρθρο 263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950)
και της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματική δραστηριότητα (σύμφωνα με τον
ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση, κατόπιν και του πορίσματος της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και άρθρα του ν.
3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών",
όπως ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 70Α του
Κανονισμού της Βουλής». σ. 9923,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Εμπορία πυρηνόκαρπων 2017». σ. 9998,
9999, (Συνεδρίαση ΡΜΖ 06/07/2017)
.
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Εργαζόμενοι στις εταιρείες ΠΗΓΑΣΟΣ,
ΕΘΝΟΣ Α.Ε.». σ. 9424, 9425, 9426,
(Συνεδρίαση ΡΛΘ 23/06/2017)
.
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου
(TAP)». σ. 9673, 9674, (Συνεδρίαση ΡΜΓ
30/06/2017)
.
Παρέμβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, με
θέμα: «διερεύνηση υπόθεσης παρεμβάσεων
στη δικαιοσύνη από στελέχη του Λιμενικού
Σώματος». σ. 10041, (Συνεδρίαση ΡΜΗ
07/07/2017)
.

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9877, 9878, 9884, 9889,
9891, 9892, 9897, 9898, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017)
.

Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
«Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». σ. 10048,
10049, (Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)
.
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επιστολή του για τη συμμετοχή στην μυστική
ψηφοφορία για την άσκηση ή μη δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού Άμυνας κ. Γιάννου
Παπαντωνίου «για την ενδεχόμενη τέλεση των
αδικημάτων της απιστίας στρεφόμενης κατά
του Δημοσίου (άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό
με το άρθρο 263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950)
και της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματική δραστηριότητα (σύμφωνα με τον
ν. 2331/1995, όπως ισχύει), κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση, κατόπιν και του πορίσματος της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 86
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του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του
Κανονισμού της Βουλής και άρθρα του ν.
3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών",
όπως ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 70Α του
Κανονισμού της Βουλής». σ. 9914,
(Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

ΡΜΕ 04/07/2017)
.
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
Ομιλία του στη συζήτηση προ Ημερησίας
Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 143 του
Κανονισμού της Βουλής, με πρωτοβουλία του
Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη,
σε επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα την
Οικονομία, τις αποφάσεις του Eurogroup και
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. σ.
9719-9721, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.

ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ομιλία του στη συζήτηση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος και
του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής,
της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού
της Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ
106/Α’/24-6-1987) και Μέρος Β- (ΦΕΚ
51/Α’/10-4-1997), όπως ισχύουν». σ. 93989400, 9401, 9413, 9414, (Συνεδρίαση ΡΛΗ
22/06/2017)
.

ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9704, 9893, 9911, (Συνεδρίαση ΡΜΔ
03/07/2017, Συνεδρίαση ΡΜΣΤ 05/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9400, 9684, (Συνεδρίαση ΡΛΗ 22/06/2017,
Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής της
συζήτησης επί του διανεμηθέντος πορίσματος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που
διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατά του
πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για
την ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση». σ. 9856, 9857, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017)
.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(ΑΛΕΚΟΣ)
Παρέμβασή του στη συζήτηση προ
Ημερησίας Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο
143 του Κανονισμού της Βουλής, με
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε
επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα την
Οικονομία, τις αποφάσεις του Eurogroup και
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. σ.
9707, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.
Ομιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα:
«Πρώην Στρατόπεδο «Κόδρα»: Ανάδειξη της
περιοχής σε υπερτοπικό πάρκο». σ. 10071,
10072, (Συνεδρίαση ΡΜΘ 10/07/2017)
.

ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Ομιλία του στη συζήτηση προ Ημερησίας
Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 143 του
Κανονισμού της Βουλής, με πρωτοβουλία του
Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη,
σε επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα την
Οικονομία, τις αποφάσεις του Eurogroup και
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. σ.
9677-9681, 9686, 9704, 9706, 9708, 9709,
9710, 9711, 9712, 9713, (Συνεδρίαση ΡΜΔ
03/07/2017)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ομιλία της στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της ΣυμφωνίαςΠλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-μελών της, αφενός και της
Δημοκρατίας των Φιλιππίνων αφετέρου και
άλλες διατάξεις". σ. 9728, 9738, (Συνεδρίαση
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Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
Παρέμβασή του στη συζήτηση προ
Ημερησίας Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο
143 του Κανονισμού της Βουλής, με
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε
επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα την
Οικονομία, τις αποφάσεις του Eurogroup και
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. σ.
9684, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.

.
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9890, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017)
.

ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
Ομιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με
την άμεση εφαρμογή της ΚΥΑ περί
οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ και στους
ασφαλισμένους του Δημοσίου. σ. 9395, 9696,
(Συνεδρίαση ΡΛΗ 22/06/2017)
.
Χ
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομιλία του σε επερώτηση με θέμα:
«Ανάπτυξη: Η αυταπάτη της Κυβέρνησης των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται». σ. 10053,
10054-10057, 10067, 10068, (Συνεδρίαση
ΡΜΗ 07/07/2017)
.

Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9868, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017)
.

Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
10053, 10068, (Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)
.
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9551, (Συνεδρίαση ΡΜΑ
27/06/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση επί του
διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που διενήργησε
προκαταρκτική εξέταση, κατά του πρώην
Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου «για την
ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της
απιστίας στρεφόμενης κατά του Δημοσίου
(άρθρο 256 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
263α Π.Κ. και τον Ν.1608/1950) και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (σύμφωνα με τον ν. 2331/1995,
όπως ισχύει), κατά την άσκηση των

Φ
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καθηκόντων του, στο πλαίσιο σύναψης
συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στην από 10-3-2017
πρόταση», και λήψη απόφασης για την
άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην
Υπουργού με μυστική ψηφοφορία (άρθρο 86
του Συντάγματος, άρθρα 153 επ. του Κ.τ.Β.
και άρθρα του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη
των Υπουργών») σ. 9899, (Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017)
.

ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ομιλία του στο σχέδιο νόμου του Υπ.
Πολιτισμού και Αθλητισμού: "Τροποποιήσεις
του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες
διατάξεις". σ. 9545, 9559, (Συνεδρίαση ΡΜΑ
27/06/2017)
.

ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ομιλία του επί διαδικαστικού θέματος. σ.
9714, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.
Ομιλία του στη συζήτηση προ Ημερησίας
Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 143 του
Κανονισμού της Βουλής, με πρωτοβουλία του
Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη,
σε επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα την
Οικονομία, τις αποφάσεις του Eurogroup και
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. σ.
9714-9716, (Συνεδρίαση ΡΜΔ 03/07/2017)
.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ομιλία της (Προεδρεύουσα) επί
διαδικαστικού θέματος. σ. 9390, 9391, 9392,
9394, 9396, 9442, 9444, 9445, 9446, 9448,
9673, 9727, 9728, 9731, 9732, 9736, 9878,
9880, 9882, 9883, 9889, 9890, 9891, 9892,
9893, 10050, 10051, 10053, 10057, 10059,
10061, 10062, 10065, (Συνεδρίαση ΡΛΗ
22/06/2017, Συνεδρίαση ΡΛΘ 23/06/2017,
Συνεδρίαση ΡΜΓ 30/06/2017, Συνεδρίαση
ΡΜΕ 04/07/2017, Συνεδρίαση ΡΜΣΤ
05/07/2017, Συνεδρίαση ΡΜΗ 07/07/2017)
.
Ομιλία της επί διαδικαστικού θέματος,
σχετικά με τη διαδικασία συζήτησης επί του
σχεδίου νόμου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση
της Συμφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και
Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών-μελών της, αφενός και της
Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου". σ.
9723, (Συνεδρίαση ΡΜΕ 04/07/2017)
.
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